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Ik durf nauweliks hoj5en, dat er in dezen mfn eenvoudigen arbeid nog eenig belang zal gesteld worden,
zoo onrustig zin de t den, zoo oog ezwee~t de hartstochten !
En toch, of liever juist daarom zou ik dezen vierden
bundel Spreuken en Spreekwoorden zoo gaarne in velen
handen zien, omdat h
uit de geschiedenis en de

zonde
doet, een slaaf der zonde is, en de mensch dan slechts
ondervinding tal van bewizen levert, dat wie

vrj', gelukkig en tevreden leeft, als hij zich door God

d. i. door Gods geboden laat geleiden, overeenkomstig
de spreuk van Salomo .XI V, 34 : Deugdzaamheid verheft eene natie (doet haar bloeien), maar ondeugd
maakt de volkeren ongelukkig.
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I.
HET GELD IS DE BRUID, WAAROM
GEDANST WORDT,

Nooit
Tooit misschien was er een tijd, waarin de hebzucht
zulk een e rol speelde als in den onzen . Het geld is de

bruid, waarom gedanst wordt, d . i, om gelds wille is het
al te doen, geld is de leuze, want voor geld kooj5t men
boter, en die heeft, dat er klinkt, kr gt, wat er in 't
glas sjringt.

Maar wat is dan hebzucht ? Ben ik reeds hebzuchtig,
als ik wat hebben wil, of wat meer hebben wil, om
mijn toestand te verbeteren?
Dat zij verre ! De mensch is verplicht, zijn eigen
leven, en soms ook nog het leven van anderen, naar
zijn stand en waardigheid, te onderhouden . Dus een
redelijk verlangen en een redelijk streven naar het aardsche goed en dus ook naar lotsverbetering, tot op zekere
hoogte natuurlijk, is plichtmatig, en tevens ook een
krachtig middel tot ontwikkeling zijner talenten en tot
bloei der maatschappij .
Maar dit verlangen heeft zijne grenzen ; wanneer dit
ontaardt in een koortsachtige drift om te hebben, wanneer ik in het bezit van aardsche goederen schier het
hoogste doel mijns levens stel, wanneer ik, om dat ver-

langen vervuld te zien, er niet voor terugschrik onrecht te plegen, of mij zelven of een ander aan een
groot nadeel naar lichaam of ziel bloot te stellen, dan
is dit verlangen een onredelijk verlangen, dan wordt
het zondig, en dikwijls een zeer zondige hartstocht, die
den naam draagt van heb- of geldzucht.
En waarin nu heeft die hebzucht voornamelijk haar
oorsprong?
Ze heeft voornamelijk haar oorsprong in de weelde,
d,i, de zucht om te pralen of zinnelijk te leven .
Duizenden menschen zouden zooveel jacht op tijdelijke winst niet behoeven te maken, indien zij zich, in
hun gezin, kleeding, woning, eten, drinken en uitspanningen, bij het noodige en passende bepaalden . Maar,
wanneer in de hoogere standen de een den ander in
groot doen en in zeldzame en kostbare dingen wil overtreffen, of iemand van middelmatig fortuin de rijken
wil navolgen, of iemand van den lageren stand met
den burgerstand wil meédoen, dan moet hij zich aan
de heb- en geldzucht overgeven, die, wanneer ze niet
bijtijds wordt bedwongen, haar slachtoffer voortsleurt
op allerlei kronkelpaden van onrecht, bedrog en zonde.
Een monster van hebzucht en wreedheid was de
Spartaansche tiran Nabis. Deze had een beweegbaar
beeld laten maken, dat zijne vrouw voorstelde ; de handen, armen en borst waren voorzien van scherpe ijzeren
punten, onder prachtige kleederen verborgen .
Als Nabis een burger om geld vroeg en een weigerend antwoord kreeg, zeide hij : »Misschien heb ik geen
talent om u te overtuigen, maar ik hoop, dat mijne
vrouw gelukkiger zal zijn ."
Dan verscheen het beeld. Nabis nam het bij de hand
en geleidde het naar den man. Het beeld omhelsde den
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ongelukkige, drukte hem in de armen en bracht hem
de ijselijkste wonden toe.
Op deze wijze deed de tiran een groot aantal burgers sterven, van wier schatten hij zich anders niet had
kunnen meester maken . 1)
Dit is een oude geschiedenis ; ze gebeurde in het
jaar 210 vóór Christus, maar ze herhaalt zich voortdurend op allerlei wijze tot op onze dagen .
Waarom b .v. zochten de Engelschen oorlog met de
Zuid-Afrikaansche boeren ? Een ieder weet het : het
was alleen om het goud van Transvaal .
Kruger heeft dit een van die hooge Engelsche heeren eens vermakelijk gezegd, toen zij 's avonds in de
voorgalerij over alles en nog wat zaten te praten.
»Gelooft gij" - vroeg de Engelschman aan Oom
Paul -- dat de maan bewoond is?"
»Daar weet ik niets van" -- antwoordde Kruger -maar wel weet ik, dat er geen goud te vinden zal
zijn, anders zouden jullie Engelschen wel geprobeerd
hebben haar te annexeeren !"
Wat maakte Victor Emmanuel tot een rooverkoning,
Garibaldi tot een bandiet, den Bulgaar (Ferdinand v.
Bulgarije) tot een verrader, den Amerikaan tot een dief,
den Turk tot een moordenaar, en zoovele andere regeeringen van vroegeren en lateren tijd (denk maar eens na)
tot dieven en diefjesmaat ? Niets anders dan de hebzucht en de dorst naar goud .
Maar nu de overheid zoo voorgaat, is 't wonder, dat
velen van hongeren en lageren stand dit voorbeeld
volgen? Regis ad exemplar totus componitur orbis
Naar 's konings voorbeeld regelt zich de wereld, of
i) Chantrel I, 174 .
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Men verhaalt van de Chineezen, dat zij ze8 speelzuchtig
zijn, dat zij, wanneer zij have en goed en alles, wat zij
bezitten, verspeeld hebben, ten laatste hunne vrouwen
en kinderen op het spel zetten . Of dit nu waar is, weet
ik niet, maar wel weet ik, dat ik in mijn leven de ondervinding heb opgedaan van menschen, die in het spel
alles gewaagd en verloren, en zich zelve, hunne vrouwen
en kinderen tot den bedelstaf en dikwijls nog tot erger
gebracht hebben . In Baden, Monaco en elders komt het
herhaaldelijk voor, dat een speler, na op de Bank alles
verloren te hebben, zich uit wanhoop om het leven
brengt.
In een Fransch blad lazen wij, dat men te Monaco,
het internationale speelhol, elk jaar 280 à 300 zelfmoorden telt . Driehonderd menschen, die, door hun
speelwoede geruïneerd, de hand aan zich zelve slaan .
Van z 877 tot z 885, dus in een tijdruimte van acht jaar,
hadden er r 820 zelfmoorden plaats .
Op den weg van Monaco naar Nizza ligt een veld,
het cam~o infernale (het helsche veld) geheeten . Daar
worden de rampzaligen begraven, die, na hun fortuin
in het speelhol te hebben vërloren, misdadig een einde
aan hun leven maken . Hun aantal is zoo groot, dat
men elk jaar die vreeselijke begraafplaats moet uitbreiden .
De zelfmoordenaars worden in een ruwe kist gelegd
en des nachts zonder licht naar dien afschuwwekkender
doodenhof gedragen.
Waarom men die zelfmoordenaars des nachts in alle
stilte begraaft? Niet om de inwoners van Monaco die
ergernis te besparen, maar om de ongelukkigen, die
daar gekomen zijn, om hun fortuin op een worp te
zetten, niet af te schrikken, en voor hen de vreeselijke gevolgen der speelwoede verborgen te houden .
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Sedert z 86o liggen twee duizend van die rampzaligen
op dien vreeselijken doodenakker begraven. . . .
Om te kunnen spelen wordt er gestolen, gelogen en
bedrogen, en om te kunnen winnen het grofste bijgeloof
gepleegd en zelfs de tusschenkomst van den duivel
niet versmaad.
Er is geen ' hazard- of valsche speler, of hij is bij ge .
loovig. Men wil door waarzeggerij, uit zekere teekens,
uit de kaarten of uit droomen, te weten komen, ofen hoe
men gelukkig in het spel zal zijn, en zelfs groote mannen,
althans mannen met groote namen, schrijven aan de
belachelijkste dingen en voorwerpen de kracht toe, om
hen gelukkig in het spel te maken .
Graaf Serning, een berucht speler, die op alle Duitsche
badplaatsen bekend was, droeg steeds een zakje met
gedroogde bloemen bij zich. Dat zakje bracht hem altijd
winst aan !
Baron van Zinecki, wiep men tienmaal op valsch spel
heeft betrapt in Baden-Baden en te Spa, droeg gedurende
het spel zijn rechter laars aan zijn linker voet, en zijn
linker laars aan zijn rechter voet. Dit deed hem dikwijls
vreeselijke pijn, doch dat hinderde niet, hij won als hij
zoo deed
De vícomte Istuebar, een geroutineerd valsch speler,
had altijd een doode rat in den linkerzak van zijn rok .
Hij beweerde dat hij aan die rat alleen zijn geluk te
danken had ! De rat was gebalsemd .
Om gelds wille trouwt men . Er wordt door een heb .
zuchtige niet gevraagd naar geloof, deugd, karakter,
gezondheid, zedelijkheid, of huiselijkheid, maar naar geld
Hf trouwt haar niet, maar keur geld ; Hj heeft lief,
niet haar velleken, maar haar gelleken, of zooals
Bruno het voorstelt
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Hvj trouwt liet wf,
Niet om haar ljf,
Maar om haar geld
Zoo breed vermeld.

Hiervan bekende voorbeelden op te noemen, zou niet
passen ; maar wat daarvan meestal de gevolgen zijn,
herinnert waarschuwend het spreekwoord : Als 'thuwel k
is om 't gelle je, Dan wordt het vaak een helle je .
Men moordt om 't geld. Ga de moorden na, die er

in de laatste jaren in ons land gepleegd zijn (en ze zijn
talrijk) en gij zult bevinden, dat van die, waarvan de
daders bekend zijn, de gewone aanleiding geen andere
was, dan de heb- en de geldzucht .
Ik wil dan ook daaromtrent in geen bijzonderheden
treden, omdat ze u genoeg bekend zijn ; alleen een enkel
schokkend geval uit den vreemde zij hier vermeld .
De zoon van een armen landbouwer in Wieselburg
(W. Hongarije,) die zestien jaar geleden zijn geluk in
Amerika was gaan beproeven, keerde in December i 89 z,
met een aardig spaarduifje in het ouderlijke huis terug .
Hij maakte zich echter voorloopig niet aan zijne ouders
bekend, maar toonde hun zijne spaarpenningen : 6oo
gouden souvereinen, die in een reiszak gesloten waren .
De vader had zijn zoon herkend, maar hield het voor
zich, om de verrassing voor de moeder des te grooter
te maken .
Tegen het vallen van den nacht legde de gast zich
te slapen . De moeder, aangegrepen dooreen alles overheerschende begeerte naar het goud, stond in den nacht
zonder gerucht op, sloop in het slaapvertrek van den
vreemde, sneed hem den hals af en maakte zich meester
van het geld.
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Toen zij des morgens van haar man vernam, dat zij
haar eigen zoon vermoord had, viel zij dood neer !
Om gelds wille wordt er niet alleen gemoord, maar
de edelste gevoelens in den mensch, zooals daar zijn
de liefde, de trouw, het medelijden en de barmhartigheid, ze worden (en dat nog wel door vrouwen) gehuicheld,
verstikt, misbruikt en onteerd, om ten koste van een
menschenleven den dorst naar goud te kunnen lesschep .
Een door de overheid van Hongarije ingesteld
onderzoek bracht vóór eenige jaren het bijna ongeloofelijk feit aan het licht, dat jonge vrouwen haar
mannen vergiftigden, om met hunne nalatenschap goede
sier te kunnen maken . In enkele gevallen zouden die
vrouwen alleen met dat doel een huwelijk hebben aangegaan .
In het dorp Bingula werden zeven jonge weduwen
onder verdenking van moord op hare mannen in hechtenis genomen, terwijl men ook een wijf arresteerde,
dat, als voorname handlangster, aan de andere vrouwen
het gif bezorgde .
In het Hongaarsche gehucht Hod-Mezd-Basarkely,
legde de justitie de hand op eene bende gifmengsters,
die overal correspondenten en vertakkingen had .
De leden dier bende boden zich aan als ziekenverpleegsters, de personen, die aan hare zorgen werden
toevertrouwd, werden door haar tegen een hooge som
verzekerd, daarna door vergif uit den weg geruimd,
en vervolgens de levensverzekeringspremie onder de
leden der bende verdeeld .
Aan het hoofd der bende stond eene vrouw, Maria
Jager, die het vergif leverde en honderd florijnen voor
iedere vergiftiging ontving . Deze vrouw werd aangehouden en bekende, zes personen van het leven te hebben
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beroofd. Bij de huiszoeking vond men in hare woning
nog negentien fleschjes met vergif .
Verder hield men nog vijf medeplichtigen aan, die
gedeeltelijk bekenden. Bijna altijd vergiftigden de beschuldigden haar naaste bloedverwanten ; een dier
vrouwen vergiftigde zelfs hare moeder, en eene andere
beroofde haar man en hare zuster van het leven.
Waarlijk, hier mag men wel zeggen : Corruptie optieti
pessima : het bederf van het beste is het slechtste .
En nu zegge men niet : dat is gebeurd in Hongarije
en Hongarije is ver, want ook hier komen dergelijke
afschuwelijkheden voor . Denk maar eens aan den gifmenger van Sassenheim, die zijne vrouw en zijne
zuster, en aan de gifmengster van Leiden, die zoovele
kleine en groote menschen, na hen eerst in een levensverzekering gedaan te hebben, door arsenicum om het
leven bracht .
Om gelds wille j5leegt men verraad, verraad aan zijn
heiligste plichten, verraad aan zijn beste vrienden,
verraad aan zijn vaderland, verraad aan zijn geloof,
verraad aan zijn Kerk, verraad aan vrijheid en recht,
in één woord, verraad aan alles, wat den mensch heilig
en dierbaar wezen moet .
Sinds negentien eeuwen is de naam van Judas, den
verrader, veracht en vervloekt, maar zijn daad, het verraad, leeft nog voort tot den huidigen dag .
Voor Joodsch geld, voor een millioen francs, die hij
van Alphense Rotschild ontving, schreef Renara zijn
godslasterend werk La vie de Jésus . Zoo veranderen de
tijden : Judas ontving voor eenzelfden dienst slecht 30
zilverlingen !
't Beste geloof is bf velen gereed geld en om geld
zouden zï den duivel dienen. Wie zal hen opnoemen,
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die om een winstgevend ambt of een winstgevende
betrekking, het geloof hunner vaderen en den God
hunner jeugd verzaakt hebben, en om de wroeging
hunner ziel te stillen, met duivelschen haat belasteren,
wat zij eens lief hadden, en vertrappen, wat zij eens
aanbaden !
0, hoe waar is het woord der H . Schrift : De geldzucht is een wortel van alle kwaad ; allerlei zonden
komen daaruit voort, en wie het geld lief heeft, hee/ t
zelfs zijne ziel veil ; want wanneer die hartstocht in
den mensch een zekeren graad bereikt heeft, dan deinst
hij voor niets meer terug, dan is geen gebod hem meer
heilig, geen deugd hem meer lief, dan zijn rechtvaardigheid, eerbaarheid en godsdienst voor hem slechts
ijdele klanken . En wat de H . Basilius van de geldzucht van zijn tijd schreef, dat geldt ten volle van de
hebzucht onzer dagen : «Zij vult het woud met roovers,
de huizen met dieven, de gezinnen met oneenigheid,
de markt met bedrog, de gerechtshoven met valsche
eeden, de huizen der weezen met tranen, het hart der
weduwen met zuchten, den kerker met misdadigers
en . . , de hel met verdoemden !"
Men zij dus op zijne hoede voor dien hartstocht en
bestrijde hem in den aanvang ; want, wie er geen acht
op slaat, wordt er allengs door overmeesterd en in
het verderf gestort.
En nu denke niemand al te spoedig, dat hij van dien
hartstocht geheel vrij is ; want niet alleen hij, die steelt
of bedriegt om eenig geld machtig te worden, is hebzuchtig, maar een ieder is hebzuchtig, wiep aan het
tijdelijke meer gelegen is dan aan God .
Wie derhalve zijn dagelijksch gebed dikwijls nalaat
om spoediger aan het werk te komen, wie onder het
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werk zelden of nooit aan God denkt, wie bij de uitoefening van zijn beroep met leugens te werk gaat,
wie iemand van dezelfde nering zijn verdiensten misgunt, wie zich om een tijdelijk nadeel meer bekommert
dan om een zware zonde, wie meer bezorgd is, om
voor zijne kinderen een groot vermogen te verzamelen
dan hun een christelijke opvoeding te geven, wie zijne
kinderen laat bedelen of in diensten zendt, waar zij
niets goeds hooren of zien, wie eindelijk een rijke, al
is hij nog zoo slecht, honger stelt dan een deugdzaam
daglooner -- hij is hebzuchtig.
En nu moge eene dergelijke hebzucht niet altijd een
doodelijk kwaad zijn, ze wordt het toch zoo gemakkelijk, omdat men zich daarbij zoo licht aan groot onrecht
schuldig maakt, of zich zelven of een ander daardoor
ongemerkt aan een groot nadeel naar lichaam of ziel
blootstelt.
Dus : Principiis obsta, d.i .
Bied weerstand in 't begin : u baat geen medicfn,
Wanneer uw kwalen door verzuim reeds hooj5loos zin .

II .
EEN RIJKE VREK, EEN ARME GEK .
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ebzucht en gierigheid worden soms als woorden
van gelijke beteekenis gebezigd, maar ze duiden
niet altijd hetzelfde aan .
Wel is iedere gierigaard hebzuchtig, maar iedere hebzuchtige is nog geen gierigaard : hij kan integendeel
een verkwister, ja, uit speelzucht hebzuchtig zijn ; niet
zelden geeft hij in een vrijgevige bui, op dwaze wijze
en zonder prijzenswaardig doel, honderden weg en brengt
soms handen vol geld aan zijn vermaak en genoegen
ten offer.
Wat echter den gierigaard, als zoodanig, bepaald
kenmerkt, is niet dit, dat hij hebben wil (want dat willen anderen ook wel) maar dit, dat hij wil hebben en
houden, d, i, niet wil uitgeven, niet wil gebruiken, ook
daar niet, waar plicht en geweten, of stand en fatsoen
dit vorderen.
Men kan dus de gierigheid vinden onder alle
standen, onder de armen zoowel als onder de rijken,
en ze is een grootex kwaad, naarmate ze zich, om
het geld te houden, aan grootex of kleiner plichtverzuim, of aan een grootex of kleiner onrecht schuldig
maakt .
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Dit echter is zeker : wie zich dat hebben en houden
als doel stelt van zijn leven en werken, wie in het
bezit van het geld zijn hoogste gelukzaligheid zoekt,
wie zelfs voor de kleinste en noodzakelijkste uitgaven
terugschrikt, en het geld liever heeft dan alles, wat voor
geld te koop is, - hij is een gierigaard van de ergste
soort en wordt een vrek genoemd.
Zulk een gierigaard is dus, in zekeren zin, een waanzinnige, want immers, daar de mensch eigenlijk slechts
heeft,t, wat hij gebruikt, (wat baat mij het geld, als ik
het niet gebruiken wil, of er niets voor knopen kan,)
ziet men het zonderlinge verschijnsel van een rijke, die
arm, en van een arme, die rijk is, hetgeen ons spreek:
woord weergeeft in het rijm
Een rïke vrek,
Een arme gek .
Waartoe een dergelijke hartstocht van gierigheid den
mensch kan voeren, hoe daardoor zijn gemoed en inborst ontaarden, zijn karakter en eergevoel verbasteren
kan, moge hier uit enkele trekken blijken .
Geld bluscht geen gierigheid, neen, dat doet het ook
niet . De gierigheid is eene vlam, die, hoe meer onder
haar bereik komt, des te feller gaat branden, zoodat,
al bulkt de gierigaard van het geld, d.i. al weet hij
niet, wat met al zijn geld aan te vangen, dan nog zint
hij op allerlei listige streken, om zijn schat te houden
en te vermeerderen .
Om, wanneer zij uitging, zeker te zijn, dat gedurende
hare afwezigheid niemand van de suiker zou snoepen,
sloot de overleden hertogin van Moskowa eene vlieg in
den suikerpot . Wanneer zij in huis terugkeerde, haastte
zij zich te zien, of de vlieg nog in den pot zat en goed
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haar schat bewaard had . En die vrouw liet een fortuin
na van . . . , tien millioen !
Weber verhaalt van eenige gierigaards de volgende
staaltjes : De een schreide, omdat hij bij zijn dood zijn
geld moest achterlaten, maar gewende zich, zijne lippen
zoo ver mogelijk vooruit te steken, opdat geen traan ter
aarde viel, want tranen bevatten zout en zout bevat voeding. Een ander hoopte nog vóór Nieuwjaar te sterven,
om de Nieuwjaarsfooien uit te winnen. En een derde
had een oude, leelijke meid, waarvan hij vermoedde,
dat zij hem in den loop der jaren menigmaal had bestolen . Om dit geld weer in zijn bezit te krijgen, trouwde
hij haar. 1)
Maar nog mooier is, wat nu volgt. Of het een boer,
of een landman, of een heer geweest is, dat weet ik
niet, maar hij was te gierig, om tot bewaking van huis
en erf aan een hond den kost te geven ; hij meende
dat zelf wel te kunnen verdienen en liep geregeld eiken
avond, als het donker was, op handen en voeten, eenige
malen blaffende om zijn huis, om de dieven te doen
denken, dat zij, zich te nabij wagende, met een grooten
bulhond zouden te doen krijgen !
Pieter Teyler stierf in het jaar 1778 en moet wel
groote schatten hebben nagelaten, want de verzameling,
die zijn naam draagt, is inderdaad rijk te noemen, evenals het gebouw, waarin die schatten bewaard worden .
Toch moet Teyler zóó gierig zijn geweest, dat hij
voor niemand te genaken was en nauwelijks van zijne
schatten zooveel durfde nemen als noodig was om te
leven. Men verhaalt daarvan de volgende welsprekende
bijzonderheid.
i) Iris, Maart i886 .
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Het huis van Teyler had twee ingangen . Nu nam
hij persoonlijk tweemaal per dag aan Tederen ingang
melk van twee verschillende melkboeren, zoodat elke
melkboer de helft leverde van hetgeen hij dagelijks
noodig had .
Stak daar dan eenig voordeel in ? vraagt ge misschien .
Zeker, in plaats van één kreeg hij twee scheutjes
melk toe')!
John Camden. Neild, die aan grondbezit en aan geld
en geldswaardig papier een vermogen bezat van meer
dan een half millioen pond sterling, ging uit gierigheid,
om huisvesting, althans kost uit te sparen, zonder daartoe genoodigd te zijn, beurtelings bij zijne pachters
logeerera.
Wijl borstelen de jas doet verslijten, droeg hij altijd
dezelfde blauwe jas met koperen knoopen, die nooit
mocht worden afgeborsteld . Daar dit de jas niet mooier
maakte, zag de rijkaard er zoo povertjes uit, dat menigeen hem voor een bedelaar hield .
Wanneer de beroemde arts Molin bij zijn lamp zat
te schrijven en er kwam iemand binnen om hem te
spreken, dan zeide hij : «Dat kunnen we wel in 't donker
doen," en hij draaide dan ook onmiddellijk de lamp uit .
Dr. Potain verhaalt van zuinige, vrekkige en toch
dikwijls zeer rijke lieden, die, om de hooge rekeningen
van beroemde geneesheeren uit te sparen, vaak met
een kiel of zak over hunne kleedenen naar de gasthuizen gingen, om zich daar gratis te laten behandelen .
Hij verhaalt zelfs van eene dame, die zich gekleed had
als eene arbeidster en wier rijtuig met lakeien op
eengen afstand stond te wachten .
z)

Banning, Uitstapjes 25 .
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Verwondert u dit? Ik heb er gekend, zeer welgestelde maar gierige menschen, die, om voor weinig
geld eens lekker te eten, heimelijk gebruik maakten
van de spijskokerij der armen . Hoe kon het ook goedkooper ! Voor één dubbeltje een portie, waar zij twee
dagen genoeg aan hadden. Waarlijk, «zoolang de gierigaard leeft, heeft de duivel geen gebrek !"
Gierigheid is een voortdurende armoe, en onder het
volk leeft het spreekwoord : .den arme mist veel, maar
een vrek mist alles . Inderdaad
Wat doet de zot met geld en goed,
Hj weet niet, hoe hf 't gebruiken moet.
In zijn huis wordt slecht en weinig gegeten, alsof
men in een Karthuizer klooster ware ; ja, soms zelfs
wordt er in het geheel niet gegeten, zoodat de gierigaard liever van gebrek omkomt dan zijn schat aanspreekt ; in den winter lijdt hij veel liever koude, opdat
het niet zooveel brand zou kosten ; bij ziekte wordt
geen dokter gehaald, in één woord : het geld is de
meester en de gierigaard zijn onderdanige dienaar.
Een boer in Friesland, die bij zijn sterven (Jan . i 883)
meer dan 50.000 gulden naliet, wilde, toen hij ziek was,
geen dokter hebben, doch ging er eindelijk toe over . . .
toen zijne huishoudster zeide, de visites te zullen betalen .
In 1894 overleed van honger en koude een oude
gierigaard, die in de wandeling vader Fleutelot genoemd
werd . Toen de justitie bij de ontzegeling eene huiszoeking deed, vond zij in den kelder 400 flesschep
Bordeaux van het jaar 1790, en op zolder, in een ouden
stoffigen koffer, eene waarde van meer dan een millioen
aan effecten en obligaties, terwijl de man bovendien
een onmetelijke uitgestrektheid grond bezat.
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In Januari r 896 stierf in de buurtschap Sluiterveld
eene vrouw, wier vermogen op twee ton werd geschat,
en die vrouw . . . sliep, tijdens haar leven, op zakken, om
hare bedden te sparen !
Een andere gierigaard, die 80.000 francs naliet, leefde
alleen van broodkorsten, sliep op kranten en ouden
rommel, en zijn grootste versnapering was het uitzuigen
van sinaasappelschillen, die hij op straat vond .
Een onlangs te Bergen overleden stokoude man wist
er weer iets anders op. Hij raapte de eindjes sigaar op,
die hij langs den weg vond, en maakte er rooktabak
van, en behielp zich met zijn broer met één zondagsche jas
die man liet niet minder dan twee ton
ter verdeeling aan zijne erven achter !
Een nog afschuwelijker verschijnsel in de zedelijke
wereld is de vrek-bedelaar, die zich in het kleed der
armoede hult, de handen uitstrekt naar aalmoezen,
welke hij niet noodig heeft, en dan ook niet gebruikt,
maar bewaart, en die, niettegenstaande hij reeds rijker
is dan zoovele barmhartigen, welke hem eene aalmoes
toereiken, toch maar immer voortgaat met bedelen, d, i .
met bedriegen en stelen en
armoe lijden .
In een opstel over tParijsche Bedelaars" vond ik
vermeld, dat er onlangs in een der straten het lijk
gevonden was van een welbekenden bedelaar, zekeren
Lemaine . Tusschen de handen van het lijk, dat als
een geraamte zoo mager was, zat eene portefeuille geklemd, waarin 30 .000 francs aan bankbiljetten, en in den
zak van den overledene vond men nog een spaarbankboekje, waarop een bedrag van 78o francs was ingeEn die bedelaar was blijkbaar van koude
schreven .
gestorven !
Een andermaal werd de geschiedenis verhaald van
2
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eerre negerin, die sinds jaren door hare jammerklachten
de medelijdende bewoners der voorstad Ternés had
doen ontroeren. Zij werd dood op haar stroozak gevonden, hoewel zij . . . 70 .000 francs naliet, die zij in
den zak verborgen had .
In Den Haag werden, in 't vorige jaar, wegens wanbetaling, twee oude menschen (een broer en zuster), die
gewoonlijk het bedrijf van bedelaars uitoefenden, uit hunne
woning gezet . Maar wat bleek ? Dat zij in het bezit
waren van een zak geld -- er was veel goudgeld bij -van bijna zes duizend gulden .
Hoe zij geleefd hadden, bleek uit de lompen, waarin
zij gehuld waren, en uit het feit, dat zij op het bureau
van politie, waarheen zij uit medelijden vervoerd waren,
op een stuk droog brood aanvielen, alsof het eerre taart
of pastei was.
Niet dan onder de bedreiging, dat het verblijf op het
politie bureau hun geld zou kosten, gaven zij toestemming om door een ambtenaar eerre woning te doen
huren, waarheen zij en hun havelooze inboedel vervoerd werden . Het kostte hun blijkbaar veel moeite,
die toestemming te geven, waardoor iets zou worden
afgenomen van het geld, waarvoor zij, zooals de man
zich uitdrukte, »zes en twintig jaar hadden gewerkt ."
Een paar dagen later werden zij op de Beestenmarkt
wegens bedelarij gearresteerd !

Een gierigaard gunt ook niets aan een ander . Wie

kent niet hct woord van dien vrek, die jarenlang een
schat onder den grond had gehad en bijna wanhopig
was, toen hij op zekeren dag ontdekte, dat die schat
was gestolen !
Wat deedt gij met dat goud? --- vroeg hem iemand.
-- Wat ik er meê deed? Wel niets.
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Nu, dan zult gij door dat verlies toch ook niet
armer zijn .
Niet armer ? Een fraaie redeneering . Niet armer !
maar al was dit nu zoo, dan is een ander er toch weer
des te rijker door : is dat niet om razend te worden?
Geheel in de lijn met het woord van dezen vrek
handelde een gewezen koopman, die van elders gekomen, zich in een klein stadje in Siberië had neergezet,
waar hij met zijne nicht een eenvoudige hut bewoonde
en uiterst karig leefde .
Om haar oom, die haar vertelde, dat hij zijn geheel
vermogen met speculaties verloren had, niet tot last te
zijn, onderhield zich de nicht met onderwijs geven .
Door die lesjes leerde zij een onderwijzer kennen ; de
jongelieden werden op elkaar verliefd en trouwden .
De oom protesteerde tegen dit huwelijk en joeg de
nicht de deur uit . Sedert sloot hij zich in huis op,
ging weinig uit, legde nooit de kachel aan en leed verschrikkelijke koude. Plotseling werd hij door eene beroerte getroffen .
De eigenaar van de hut gaf er aan de nicht kennis
van, en beiden, de nicht en de eigenaar van de hut,
traden de woning binnen. De koopman lag onbewegelijk
op zijn bed, maar bracht met moeite de woorden uit
«koud! leg de kachel aan !"
Daar het zomer was en zeer warm, vond men dat
verlangen zonderling. Men deed de deur van de kachel
open, zag daarin klaargelegde houtblokjes en besloot
ze er uit te nemen. Nauwelijks was het eerste blokje
eruit genomen, of de oude man schreeuwde met inspanning van zijn laatste krachten : «Aansteken !" tegelijk
gaf hij den geest.
Het hout werd uit de kachel gehaald, en men zag nu
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het volgende : de geheele kachel was volgepropt met
effecten en credietbiljetten tot een gezamenlijke waarde
van bijna twee millioen roebels . De nicht was de eenige
erfgename .
Een dergelijk geval, maar dat voor de erven slechter
afliep, gebeurde voor eenige dagen te Livorno . D Ar
zelfmoorddo zich een miljonair, maar vóór hij zelfmoord
pleegde, verbrandde hij al zijne geldswaarde . Zijne
gierigheid kon de gedachte niet verdragen, dat een
ander ze erven zou .
Bi een vrek kan geen vriendschap het houden . Als
zinnebeeld der Vriendschap komen veelvuldig op uithangborden twee ineengeslagen handen voor. Zulk een
bord wilde vóór eenige jaren een tapper te Brugge
hebben, boven de handen moest alleen In de staan, dat
met de figuur In de vriendschaj5 zou uitmaken .
Hij bestelde het bij een uithangborden-schilder, maar
beknibbelde dezen verre beneden den prijs . «Wacht
maar,» dacht de schilder, «ik zal j e wel hebben .» Hij
schilderde het bord met de woorden In de met olieverf,
doch de handen met waterverf .
Pas had het bord eenige dagen gehangen, of daar
kwam een plasregen en spoelde de Vriendschap weg .
De tapper op hooge boenen naar den kunstenaar
Wat heb je geschilderd?
De Vriendschap, dat weet je wel .
Wat zou ik weten? De vriendschap is weg .
Natuurlijk -- zei de schilder koeltjes -- dat komt
van jou afdingen, bij zoon vrek kan geen vriendschap
het houden . 1)
Laatst stierf een grijsaard in armoedige omstandigi) Van Lennep en ter Gouw . De Uithangteekens II, 1o.
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heden, die 40 .000 gulden naliet, maar zijn eenigen
bloedverwant onterfde, omdat deze hem eens een ongefrankeerden brief had geschreven.
Kleine geschenken onderhouden de vriendschap, maar
komt bij een gierigaard eens om een geschenk ! Bij
hem geldt het spreekwoord : Schenk is dood, maar Haal
leeft nog. Als er wat te halen, of om niet wat te zien
is, of als een ander het gelag betaalt, ja dan zijn zij
er bij . Op partijtjes of feestjes gaan, vinden zij heerlijk,
maar zelf ook eens een partijtje of een vriendenmaal
aan te richten, mensch ! waar denk je aan, dat is verkwisting, dat is zonde !
Ik hoor het liefst het concert der vogelen -- zei
een gierigaard, die overigens bekend was, als voor niets
vatbaar te zijn .
- Dat wil ik best gelooven - zei een ander - daar
gaat men niet met het bakje rond .
Een gierigaard heeft dan ook geen vrienden en weet
er zich ook geen te maken ; integendeel hij wekt afkeer,
haat en wrok in anderen op. Niemand dan ook wordt
méér veracht, bespot en uitgelachen dan hij . Hf stinkt,
zegt het spreekwoord, en wel zoo afguijselik stinkt de
gierigaard, dat de kinderen hem o5 straat ruiken,
en het woordenboek der samenleving is dan ook
onuitputtelijk in scheld- en smaadwoorden op den
vrek .
Gierigheid is niet verzadigd, vóór zij den mond vol
aarde heeft. Iedere hartstocht of drift slijt met de jaren,
maar niet aldus de hartstocht van gierigheid : als alle
zonden verouderd zin, dan blijft de gierigheid nog
jong, en jonge verkwisters worden niet zelden oude
gierigaards, zoodat de vrek ons het ongerijmde verschijnsel te zien geeft van een mensch, die bij het

22

verminderen van zijne reis, vermeerdering van reisgeld
noodig acht 1).
Dit is inderdaad opmerkelijk . Want toegegeven, dat
de gierigheid haar grond heeft in vrees voor gebrek op
den ouden dag, dan zou deze vrees zich vooral moeten
openbaren vóórdat men oud is ; maar dit is zeldzaam,
en een jongmensch, die gierig is, is even afzichtelijk
als een kind met het hoofd van een ouden man .
Hj maakt hel geld tot zfn afgod. De gierigheid wordt
in de H . Schrift gelijkgesteld met afgoderij, omdat de
gierige het geld of het tijdelijk goed tot zijn god maakt,
dien hij aanbidt, aan wiep hij het meeste denkt, wiep
hij voor geen prijs wil verliezen, en dien hij uit geheel
zijn hart en uit geheel zijne ziel en uit alle krachten
bemint .
Te vergeefs troost hij zich met de uitvlucht, dat hij
toch ook bidt en des Zondags naar de kerk gaat .
Aldus hebben ook de joden den waren God aanbeden,
maar te gelijkertijd dikwijls nog valsche goden naast
Hem vereerd. God heeft echter gezegd : G/ zult geen
vreemde goden voor mijne oogen hebben .
Er werd eens een geestelijke in vliegende haast bij
een stervenden gierigaard geroepen . De geestelijke sprak
den man gemoedelijk toe en (daar de gekruiste Hei .
land in die oogenblikken onze eenige hoop is) reikte
hij hem naar katholiek gebruik het kruisbeeld toe .
Maar de zieke hield zijne hand krampachtig gesloten
en wilde of kon het niet aanvatten .
Om den zieke te helpen brak men hem de vuist
open, maar nu bleek het, waarom de stervende zijne
hand zoo vast had toegeknepen : hij had er iets in, dat
t) Cicero De Seized. XVIII
.
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hij zelfs in de ure des doods niet wilde laten glippen
den sleutel van de geldkist !
Ik zal niemand veroordeelen, maar de H . Schrift
zegt : Niemand kan twee heeren dienen, d, i, evenmin
als de hand en het hart van den stervende tegelijk den
geldsleutel en het kruisbeeld kunnen omklemmen, evenmin kan men gedurende het leven het geld boven alles beminnen en toch een goed Christen blijven, die
God boven alles liefheeft.
Zeker iemand, die in verschillende dorpen het ambt
van opzichter vervulde, maar onmeedoogend en gierig
was, maakte zich ten aanzien zijner onderhoorigen
schuldig aan allerlei afpersingen .
Het gebeurde eens, toen hij op weg was naar eene
plaats, om aldaar weder geld in te vorderen, dat de
duivel, in de gedaante van een man, hem ter zijde kwam
en met hem medewandelde . Zij raakten aan het praten, en langzamerhand begon de opzichter te begrijpen,
dat hij met den duivel te doen had . Hij huiverde om
verder met hem te gaan, maar welke moeite hij ook
deed, om van den booze ontslagen te worden, het gelukte hem niet. Of hij al in stilte bad of een kruis
sloeg, niets wilde baten.
Daar ontmoeten zij een zwijnenhoeder op den weg.
Een der varkens maakt het den man zeer lastig, zoodat deze vertoornd uitroept : «Beest, de duivel hale je !"
De opzichter heeft nauwelijks deze woorden verstaan, of
hij begrijpt, dat dit een schoone gelegenheid is, om van
zijn metgezel ontslagen te worden .
Hoort gij wel, mijn vriend -- zegt hij - dit zwijn
wordt u geschonken . Ga en neem het !
Het wordt mij niet van harte gegeven - antwoordt
de duivel - en daarom mag ik het mij niet toeëigenen .
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zijn bord liggen . De heilige man nam het met vreugde
aan, als een geschenk der Goddelijke Voorzienigheid,
en genoot het met dankbaarheid jegens den Heer .
Dit wonderbare voorval gaf aanleiding tot een schoon
gebruik, dat de professoren van de hoogeschool te
Krakau tot een gedachtenis daarvan invoerden . Zij
maakten het namelijk tot een regel, dagelijks een arme,
of Christus in de gedaante van een arme, als gast aan
hunne tafel te laten aanzitten ; en zoo dikwijls er eer
arme aan de deur hunner eetkamer verscheen, moest
altijd een der knapen, die de tafel bedienden, dit aan
den- voorzitter melden met de woorden : « Dáàr komt
een arme aan ! » En de voorzitter nam dan dit bericht
met eerbied aan, zeggende : Christus komt. Vervolgens
werd dien arme met liefde eene gift overhandigd.
Nu, dat wij zó6 onze plichten van liefde jegens de
armen mogen en moeten vervullen, met de meevin ,r
namelijk om Christus in den persoon der armen te
vereeren en te dienen, heeft Christus zelf in duidelijke
woorden geleerd ; want op den dag des oordeels, dan
zal de Koning zeggen tot diegenen, die aan zijne rechterhand zullen zijn : «Komt gezegenden mijns Vaders !
neemt bezit van het Rijk, dat voor u bereid is van de
grondvesting der wereld af . Want ik had honger, en
gij hebt Mij te eten gegeven ; Ik had dorst, en gij
hebt Mij te drinken gegeven ; Ik was vreemdeling en gij
hebt Mij opgenomen ; Ik was naakt, en gij hebt Mij
gekleed ; Ik was ziek, en gij hebt Mij bezocht ; Ik was
in de gevangenis, en gij zift tot Mij gekomen ."
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en
zeggen : » Heer ! wanneer zagen wij U hongerend en
spijzigden wij U ? Dorstend en gaven wij U te drinken?
En wanneer zagen wij U als vreemdeling en namen wij
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U op, of naakt en kleedden wij U ? Of wanneer zagen
wij U ziek, of in de gevangenis en kwamen wij tot U ?"
En de Koning zal hun antwoorden en zeggen
»Voorwaar, Ik zeg u : voor zoover g dit gedaan hebt
aan één van deze none geringste broeders, hebt gï
het aan Mf gedaan, 1)"
En wie kent niet de geschiedenis van den H. Martinus ? Toch wil ik ze hier nog eens verhalen met de
woorden, waarin ze beschreven wordt door Alban Stolz
»Hier bij ons, in Freiburg, -- zoo verhaalt hij
is eene poort, waarboven een ruiter staat afgebeeld,
die van zijn paard af een stuk doek toereikt aan een
halfnaakten bedelaar, die op den grond zit . De poort
is naar den ruiter genoemd geworden en heet Martinus-poort . Vóór meer dan 1500 jaren reed een zeer
jonge soldaat met eenige krijgsmakkers de stad Amiëns
binnen ; aan de poort zag hij een armen man zitten,
die van koude beefde . Daar geen uit den stoet hem
iets gaf, trok de jonge Martinus zijn scherp zwaard,
sneed zijn mantel half door en gaf de eene helft aan
den armen man . Verscheidene zijner krijgsmakkers
lachten hem uit om zijn halven mantel. Doch zie, in
den volgenden nacht verscheen hem Christus, gekleed
met het afgesneden stuk van den mantel en omringd
door engelen, tot wie Hij zeide : Ziet, Martinus heeft
u h dit kleed geschonken ."
Eenzelfde voorrecht genoot ook Catharina van Siena
(+ 1380) . Toen deze heilige vrouw eens uit de kerk
naar huis wederkeerde, ontmoette haar een jonge, zeer
armoedig gekleede man, die haar om iets tot kleeding
verzocht. Catharina had niets bij zich ; desniettegenI ) Matth . XXV, 34.4' .
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Den volgenden nacht verscheen haar Christus, ter wijl
zij in het gebed was, in de gedaante van dien arme,
met het kleed in de hand, hetwelk zij hem gegeven
had, maar dat nu met paarlen en diamanten bezet was,
en Hij gaf haar te kennen, hoezeer Hem deze hare
daad behaagd had.
In het licht dezer openbaringen is het zoo onverklaarbaar niet, wat de geschiedenis van Pascalis Baylon
(t 1592) verhaalt .
Deze vrome man deed dienst als broeder-portier in
het klooster der Barrevoeters te Valencia, en was als
zoodanig ook belast met de armenzorg . Somwijlen
echter was er niets meer voorhanden, om aan de armen
te geven ; maar dan kon hij het toch niet van zijn hart
verkrijgen, hen met ledige handen te laten vertrekken .
Dan ging hij naar den tuin, plukte daar bloemen en
gaf ze aan de armen, hen met zachte vriendelijke
woorden als verzoekende, deze te willen aannemen en
geduld te hebben, totdat hij, op een anderen keer, meer
zou kunnen geven . En zekerlijk heeft eene bloem, met
een zoo goed hart geschonken, den arme inwendig
meer goed gedaan dan wanneer een rijkaard hem met
verachting een stuk geld zoude hebben toegeworpen .
Eens maakte de gardiaan des kloosters den portier
de opmerking, dat hij al te goedgeef sch was, en dat, als
er te veel armen kwamen, men niet aan allen moest
geven. Pascalis antwoordde in zijn christelijke eenvoudigheid : »Maar als er twaalf armen komen, en ik geef
slechts aan tien hunner, dan zou juist onder die twee,
die ik afwijs, Christus zelf wel kunnen zijn ."
Waar dus de Christen een arme, een treurende, een
lijdende ziet, daar erkent hij het meest gelijkende beeld
van het voorwerp zijner hoogste vereering en aanbidding,
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en het is om en als aan den Verlosser, dat hij zijne
liefde pleegt. Voor de christelijke liefde is het Jesus (in
de grot van Bethlehem), die schreit in 't arme kind ;
Hij is het, die in den behoeftige de aalmoes vraagt ;
en als zij het harde leger voor den armen kranke schudt,
meent zij het lijden te verzachten van haren Verlosser,
die aan den ruwen kruisbalk voor de weelde en den
wellust der zondige wereld boet .
Die liefde bedoelt de Christen door zijne weldaden
te eeren, en het is dan ook die liefde, welke door alle
eeuwen der christenheid, van den beginne af tot op
onze dagen toe, zulke heerlijke voorbeelden van naastenliefde heeft voortgebracht. De geschiedenis der Kerk en
de Levens der Heiligen zijn er vol van, en ik kan
mij het genoegen niet ontzeggen, daaruit aan de reeds
vermelde nog enkele korte verhalen toe te voegen, die
tevens een kort antwoord zijn op enkele aanmerkingen,
welke soms ook nu nog tegen het geven van aalmoezen gemaakt worden .
Zoo verhaalt dan o . a. de geschiedenis van den
zaligen Amadeus, hertog van Savoye, dat het zijn
grootste genoegen was, den armen wel te doen ; hij
bediende hen, gaf hun het eten, dat voor hem zelf bestemd was, had hen gaarne bij zich, ook al waren zij
nog zoo slecht gekleed of afzichtelijk door uitslag.
Velen zagen dit voor onadellijk aan en zeiden, dat "hij
zich telven en zijne waardigheid niet zoo moest wegwerpen ;
maar dan herinnerde Amadeus hun, wat het Evangelie
hierover leert.
De vreemde gezant maakte hem eens de opmerking,
dat er toch veel slechte menschen waren, die zich voor
arm uitgaven en liever bedelden dan werkten . De
hertog antwoordde : Dat mag ik zoo nauwkeurig niet
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onderzoeken, want indien God ook aldus handelde en
scherp onderzoeken wilde, of wij ons niet door zonden
zijne weldaden onwaardig gemaakt hebben, zou Hij ook
aan ons zijn milde hand moeten onttrekken .»
Het overkwam den gelukzaligen Jordanus (-1- 1237),
dat een deugniet bij hem, op straat, om een aaldoes bedelde, voorgevende, dat hij arm en ziek was .
Jordanus, die geen geld had, gaf hem een zijner
kleedingstukken. De bedelaar ging daarmede weg naar
gene herberg, om het geschonkene te verdrinken . Een
kloosterbroeder, die zulks bemerkt had, maakte er
zijn overste een verwijt van, dat hij zijne aalmoes zoo
slecht besteed had. Jordanus antwoordde hem : »De
goedhartigheid gebiedt te geven aan een mensch, dien
men voor arm en ziek houdt ; en ook nu nog wil ik
liever het kleed verloren hebben dan de goedhartigheid ."
Van den H. Odilo (-1- '°49) verhaalt zijn levensbeschrijver : »De H. Odilo was de staf der blinden, de
spijs der armen, de hoop der noodlijdenden, de troost
der bedroefden, en immer leefde er in zijn hart een
onbeschrijfelijke barmhartigheid en eene vreugde om
anderen wel te doen ." - Velen hebben hem zelfs de
opmerking gemaakt, dat hij de goedheid overdreef,
vooral omdat hij ook voor slechte menschen zoo ruim
was in zijne weldaden ; maar dan antwoordde hij
Liever wil ik om mijne barmhartigheid een barmhartig oordeel ondergaan, dan om mijne hardvochtig .
heid zonder ontferming verdoemd worden ." - En hoe
aangenaam dit aan God geweest is, kon reeds daaruit
opgemerkt worden, dat, wanneer hij onbezorgd alles
weggegeven had, zoodat er zelfs aan het onontbeerlijkste gebrek was, God altijd het hart van goede menschen opwekte, om hem weder ruimschoots te voorzien.
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Te Rome -- zoo verhaalt Krummacher -- lag eens
een voornaam jongeling lang en gevaarlijk ziek ; eindelijk genas hij en werd hij weer gezond . Toen hij nu
voor de eerste maal na zijn herstel naar buiten mocht
in de open lucht, en in zijn tuin wandelde, voelde hij
zich als herboren, en zijn hoofd en zijn hart ten Hemel
opheffende, riep hij in de blijdschap zijns harten uit
>Heer ! waarmede zal ik U dat vergelden ? Al vroegs
Gij al mijne goederen, ik zou ze U gaarne offeren !"
Deze zoo welgemeende verzuchting des harten hoorde
Hermas, de oude tuinman, en, als ware hij daartoe
door een inwendigen drang gedreven, trad hij op den
jongeling toe en zeide hem : »Alle goede gave, jongeling, komt van Boven ; daarhenen dus behoeft gij niets
te sturen ; maar kom en volg mij !
En de jongeling volgde den vromen grijsaard, en zij
kwamen in een armoedige hut, waarbinnen niets dan
armoede, ellende en smarten heerschee, zoodat het hart
des jongelings er op het diepst door geroerd werd ;
want de vader lag ziek te bed, de bijna uitgeteerde
moeder weende, en de halfnaakte kinderen schreiden
om brood. Toen sprak Hermas : »Ziehier, o jongeling
een altaar voor uw offer, ziehier Gods kinderen en
zijn plaatsbekleeders !" -- En de jongeling opende zijn
hart en zijn hand voor de ongelukkigen : hij droeg
zorg voor den zieken vader, troostte de treurende moeder en voorzag de arme kinderen van voedsel en kleederen . -- En de vader, de moeder en de kinderen
zegenden den jongeling, en zij noemden hem een engel
Gods en prezen hem zalig !" 1)
Ook gij, lieve lezer of lezeres, zult wel redenen hebz) Kat. Ausleg. v. Alban Stolz. I . S .
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ben, misschien meer nog dan deze jongeling, om God
dankbaar te zijn . Toon ze dan ook op gelijke wijze en
oefen barmhartigheid jegens uw arme en ongelukkige
broeders en zusters . Zóó zult ook gij vreugde om u
heen verspreiden, anderen gelukkig en u zelf nog gelukkiger maken . Het arme kind zal uwe handen
kussen, de moeder juichen, en de grijsaard u zege •
nen . En dan, als straks uw laatste uur geslagen is, en
de treurmare van uw naderend einde door de stad of
het dorp klinkt, - dan zullen allen, die gij hebt welgedaan, in den geest uwe bedsponde naderen en hunne
handen ter redding uwer arme ziel ten hemel opheffen,
en het oordeel zal gunstig ;zijn : Barmhartigheid toch
overwint oordeel 1) .
Mogen uwe jaren ook al niet in onschuld zijn voorbijgesneld, heeft u misschien de jeugd verleid, de kracht
-der jaren u betooverd, de ouderdom u geërgerd ;
gij zult niet omkomen ; want gij hebt den hongerige
gespijzigd, den dorstige gedrenkt, den naakte gekleed
en den zwervenden broeder onder dak gebracht : de
barmhartigheid zal met uw gebeente verrijzen, en gij
zult in zegening zijn voor immer en eeuwig .
i) Jac. II, 13.

Iv.
GETROUW TOT DEN DOOD

N

iets is treffender, niets bewijst meer de kracht der
Goddelijke genade en tevens de waarheid van
ons Katholiek geloof dan die roemrijke schaar martelaren en martelaressen, die Christus tot in den dood
zijn trouw gebleven .
Eén woord, één werk zou hen voor onmenschelijke
pijniging behoed, rijkdom en eereposten bezorgd en
het leven gered hebben, doch meer dan dit alles, meer
dan alle schatten der wereld gold hun de liefde en de
trouw van Christus .
Te Rome, vóór de stad, staan nog de overblijfselen
van een steenen schouwburg, het zoogenaa mde Colosseum, nog een reuzengevaarte, hoewel het reeds voor
drie groote paleizen de bouwstoffen heeft geleverd, en
daardoor aan de eene zijde van een gedeelte der muren
is beroofd geworden .
De Arena, de vlakke grond in het midden van het
gebouw, dienende tot strijdperk voor menschen en
dieren, had een langwerpig ronde gedaante, evenals
het Colosseum zelf, en werd omsloten door een zeer
dikken muur van ongeveer tien voet hoogte, waarin de
gemetselde beestenhokken thans nog alle zichtbaar zijn .
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Amphitheatersgewijze gebouwd, schonk het aan een
ieder een onbelemmerd gezicht op de schouwspelen ;
het was daarenboven zoo ontzaglijk groot, dat het eerre
zitplaats verschafte aan 87 duizend menschen ei eerre
bevolking van honderd duizend toeschouwers bevatten
kon 1).
Hier werden ten tijde der Romeinsche keizers verschrikkelijke vertonningen gegeven, bij duizenden hier
de Christenen (uit alle oorden der wereld bijeengebracht) ten aanschouwe en ter verlustiging van het
heidensche volk, op velerlei wijze doodgemarteld,
vooral werden zij aan wilde dieren, leeuwen,' :tijgers
enz, voorgeworpen om levend te worden verslonden .
In waarheid mag men zeggen, dat iedere handvol
aarde in de Arena van het Colosseum van het bloed der
martelaars is doortrokken en alzoo een heilige reliquie is .
De eerste Romeinsche keizer, die aldus speelde met
het bloed en het leven der , Christenen, was de gekroonde ellendeling Nero .
Om de woede des volks, dat getergd was door den
brand van Rome, (een brand, dien hij zelf had aangestoken), van zich af te weren en tot bedaren te
brengen, gaf hij daarvan de schuld aan de Christenen en
schreef hij een algemeens vervolging der Christenen uit .
En aanstonds verhief zich overal de kreet tot uitroeiing
des Christendons ; de gansche heidensche wereld trok
te velde tegen de weerloozen en viel met onmenschelijke woede en met ongekende wreedheid op hen aan .
In alle steden en dorpen ontvingen de overheden
onbepaalde macht om naar willekeur de Christenen te
berooven, te plunderen, te kerkeren, te folteren en zelfs
t) Een Reis naar Rome, door B . H . K, blz. i4i .
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om het leven te brengen ; en de overheden droegen op
hunne beurt die macht weder over op de wreedste en
meest barbaarsche knechten, die zij in dienst hadden .
»'t Was daarenboven verboden -- zoo laat Eusebius
den martelaar Phileas verhalen, - dat iemand medelijden of erbarming met ons had, maar allen moesten
ons zoo behandelen en zich jegens ons zoo gedragen,
als waren wij geen redelijke menschen meer."
Deze gruwelen eindigden niet met den dood der
tirannen, die ze hadden uitgedacht . Driehonderd jaren
lang werden zij met mindere of meerdere woede tegen
de Kerk gepleegd, stijgend of dalend evenals de baren
der zee ; nu eens met het schuim en gedonder van den
springvloed nederstortende, dan weder stil en rustig
voortschuivende." 1)
Maar het bloed der martelaren was een vruchtbaar
zaad, dat onder Gods zegen steeds nieuwe belijders
van Jesus' leer voortbracht, zoodat reeds Tertullianus
(t 240) schrijven kon, dat door het onoverwinnelijk
geduld der Christenen in de martelingen, door hunne
deugden en hunne wonderen, ook ter genezing der
heidenen verricht, hun getal, onder den machtigen invloed der genade, als tot in het ontelbare vermenigvuldigd was . Zij maakten de meerderheid der steden
uit, vulden de dorpen en gehuchten, waren bereids tot
in den Senaat, tot in het paleis, kortom overal door .
gedrongen, zoodat den heidenen niets dan hunne schouwburgen en tempels overbleef.
Tien algemeens vervolgingen had de Kerk te doorstaan, waarvan die onder keizer Diocletiaan (284-3o5)
de laatste was .
i) De ilfartelaren te Rome, door wijlen Pastoor J. J . van der Horst,
herzien door R . Bouman, S . J, blz . 30,
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Zoo het schijnt
schrijft Annegarn 1)
vervolgde
Diocletïaan de Christenen niet uit eigen lust, maar op
aandringen van zijn schoonzoon, den Cesar Galerius,
die een gezworen vijand der Christenen was . Deze stak
onder andere het keizerlijk paleis te Nicomedië in brand
en wierp de schuld daarvan op de Christenen .
In het jaar 293, toen Diocletiaan reeds c jaren het
opperbewind had gevoerd, schreef hij de Christenvervolging uit, die, zooals ik reeds opmerkte, de laatste,
maar ook tevens de algemeenste, de langdurigste, en
de gruwzaamste was, zoodat ze bij voorkeur het T dvak der Martelaren genoemd wordt.
Het bevelschrift der vervolging gebood door geheel
het Rijk de kerken te verwoesten, de heilige boeken
(welke de Christenen gedwongen moesten worden uit
te leveren) te verbranden, en het verbood hun zich
voortaan nog te vergaderen . Daarenboven ontnam het
den aanzienlijken en voornamen Christenen allen rang
en alle waardigheid, den geringeren de vrijheid, den
slaven de hoop daarop, en geen burgerrecht zou voortaan voor de folteringen beveiligen, Voorts moesten
alle beschuldigingen tegen de Christenen door de rechtbanken worden aangenomen, terwijl zij zetven tegen
geen verongelijking hoegenaamd eenig recht mochten
laten gelden .
Een derde edikt beval de gevangen bisschoppen en
priesters, indien zij aan de afgodsbeelden wilden offeren,
te ontslaan, doch, indien zij dit weigerden, hen door
alle bedenkelijke folteringen daartoe te dwingen .
En in 304 verscheen er een vierde bevelschrift, waarbij
ook de leeken, onder bedreiging van de doodstraf,
i) Algemeens Geschiedenis, door J, Annegarn, I . 352.
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moesten gedwongen worden aan de afgoden te offeren 1),
Het bloed stroomde over alle gewesten van het Rijk ;
scharen vrouwen en mannen werden gebonden op den
brandstapel geworpen en ter dood gebracht. Geen ouderdom bleef gespaard, teelere maagden, ja zelfs kinderen lieten te midden der schrikkelijkste pijnen het leven .
Dagen zijn er geweest, dat men de slachting der
Christenen moest onderbreken om de van het onthoofden stomp geworden zwaarden te wetten, en om
de beulen, ofschoon zij met elkaar afwisselden, van
hunne vermoeienis te laten uitrusten .
Van deze vervolging geeft de H . Basilius de Groote,
in zijne lofrede op de Christen-martelaren, de volgende
treffende beschrijving
»De huizen der Christenen werden vernield en omvergehaald ; hunne bezittingen waren de buit van roovers, hunne lichamen de prooi der grimmige lictoren
(scherprechters), die ze als wilde dieren verscheurden .
Vrouwen werden bij de haren langs de straten gesleept, en geen gevoel van medelijden bestond er meer,
noch voor de grijze haren des ouderdons, noch voor
de zoete lieftalligheid der jeugd .
De onschuldigen werden gepijnigd met dezelfde folteringen, die voor de grootste misdadigers waren uitgedacht ; de kerkers konden het buitensporig getal van
gevangen Christenen niet bergen, terwijl de ontoegankelijke holen en spelonken der bosschep en wildernissen
gevuld waren met vluchtelingen, wier eenig misdrijf
was, dat zij Jesus Christus vereerden als hun God en
Verlosser.
In die droevige dagen verried de zoon zijn vader,
i) Levens der Pausen door Chantrel-Wensing, II, 143 .
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en verklaagde de vader zijn eigen kinderen ; de slaaf
hunkerde naar de goederen zijns meesters en bracht
hem bij den rechter aan ; de eene broeder dorstte naar
het bloed des anderen ; geen gevoel, geen liefde, geen
enkele band van menschelijkheid scheen er meer te
bestaan . 't Was, of de duivel van haat en wreedheid
allen was ingevaren .
Het bedehuis werd door een heiligschennende hand
ontheiligd, de gewijde altaren werden vernield, geen
heilig offer werd er meer opgedragen, geen lofzang
meer gezongen, geen wierook meer gebrand, want daar
werd geen plekje, hoe gering of arm ook, gegund voor
de viering der Goddelijke geheimen .
Niets dan diepe rouw, stikdonkere nacht, zonder
troost, zonder hoop op uitkomst ; de priesters waren
verjaagd en verdreven over den ganschen aardbodem ;
godsdienstoefening noch synode konden gehouden worden uit vrees voor het bloedbad, dat overal werd aangericht .
De helsche geesten vierden hun hoogtijd en bezoedelden alles met het dampend bloed hunner slachtoffers ."
Om ze te kennen, die in stilte het Christendom beleden, werden allerlei listen gebezigd, de laagste en
zedelooste niet uitgezonderd . Behalve de hofspionnen,
die als speurhonden steden en dorpen afliepen, behalve
de dienaren en slaven, die het goed hunner heerera als
bloedprijs ontvingen, waren alle kooplieden en werkbazen in dienst gesteld .
In de winkels, waar de levensbehoeften werden ver •
kocht, en in de werkplaatsen, waar men zijn huisgerief
bestelde, stonden kleine afgodsbeelden ten toon gesteld,
met een vuurbak en een nap vol wierookkorrels . Al
wie iets kwam koopera of bestellen, moest eerst een
handvol wierook aan den afgod offeren, en een dienaar
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der regeermg stond er bij, of wel de koopman had het
op zich genomen om den onwillige terstond aan te
klagen . Ja, de overmoed ging zóó ver, dat men stokoude grijsaards, die sinds jaren hunne woning niet meer
verlaten hadden, naar de openbare pleinen voor het afgodsbeeld sleepte, om hen tot offeren te dwingen ; en
zelfs aan kleine kinderen en zuigelingen, die nog op
den arm gedragen werden, stopte men wierrookkorrels
in de slappe vingers, om ze den goden te doen offeren .
Al wat de hel kon uitdenken : vuur, water, staal,
kokende olie en pek, schandhuizen en onteering, alles
werd aangewend, om de Christenen tot afval te brengen .
Volhardden zij standvastig in hun geloof, dan gold het
als de hoogste kunst, hen den langzaamsten, maar pijnlijksten en gruwzaamsten dood te doen sterven .
Om de verschrikking nog te verhoogen, ontzegde
men den verminkten lijken der gemartelden de gunst
der begrafenis en bewaakte ze dag en nacht, opdat de
Christenen ze niet zouden wegvoeren en heimelijk in
de Catacomben begraven .
Men kon een menigte mannen zien
verhaalt
Eusebius - die dit barbaarsch bevel uitvoerden en,
alsof het een der gewichtigste aangelegenheden gold,
op een toren gingen zitten, om te beletten, dat de lijken
gestolen werden . De wilde dieren, honden en vleeschvretende vogels echter hadden vrijen toegang en verstrooiden hier en daar stukken van lijken, zoodat de
velden rondom de stad als bezaaid lagen met ingewanden en beenderen van geslachte menschen .,1).
De schrik was zoo hevig, dat menig Christen, ten
einde den vervolgers niet in handen te vallen, of niet
1) De Martelaren te Rome blz . 31 - 33 .
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in gevaar te komen van Christus te verloochenen, en
menige maagd, om niet van hare eer beroofd te worden, zich van het dak nederstortte, of met een zwaard
doorstak, of in de zee verdronk, wat hun evenwel
ook niet geoorloofd was.
Deze laatste vervolging, welke tien jaren duurde,
heeft alléén zooveel Christenen, ja misschien meer het
leven gekost dan al de overige te zamen .
Een pontificaal of Liturgieboek van de zesde eeuw
meldt, dat in ééne maand het getal der martelaars, in
't geheele Rijk, vijftien tot zestien duizend beliep .
»Schier de geheele wereld -- zegt Sulpitius Severuswas van het bloed der martelaren ,geverfd, omdat de
Christenen bij menigten dien roemrijken strijd te gemoet liepen ."
Datgene wat thans nog van dat uitgestrekte martelaarschap is opgeschreven, beslaat groote boeken ; ook
de Catacomben geven ons op ruwe steenplaten en
marmerblokken, waarin krans en palm staan gebeiteld,
berichten van ongeveer een millioen martelaren, en
hoevele duizenden zijn er gemarteld, wier dood slechts
bij God staat opgeteekend en voor de eerste maal ten
jongsten dage zal openbaar worden !
Maar toch uit het weinige, dat ik hier verhaald heb,
ziet gij reeds, voor welk een duren prijs het Christendom gekocht is. De jonge boom is het allereerst in het
bloed van den grooten Martelaar, Jezus Christus, geplant, en moest vervolgens driehonderd jaren lang met
het bloed der beste en edelste menschen begoten worden, zou hij groot en sterk worden en tot aan het
einde der eeuwen duren . Er is, mag men zeggen, uit
Tederen druppel bloeds, dien de Heer vergoot, een martelaar voortgesproten .
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En zelfs nog op den huidigen dag en ten allen tijde
heeft het Christendom in die landen, waar het nieuw
geplant wordt, zweet en bloed noodig om sterk en
krachtig op te wassen . Voortdurend wordt Christus in
zijne leden, de heiligste Christenen, gemarteld, tot zoolang, dat Hij komen zal om te oordoelen de levenden
en de dooden.
Wie b .v, in onze dagen De Katholieke Missiën leest,
of de Annalen v.'t Genootschaj tot voortftlanting des
geloofs, of de Annalen van Onze Lieve Vrouw v.'t
H. Hart, hij meent zich verplaatst in de eerste eeuwen
der Katholieke Kerk en de ware Handelingen der
Martelaren onder de oogen te hebben .
Ik kan mij het genot niet ontzeggen, daarvan een
paar voorbeelden te vermelden uit de Christenvervolging van Zuidoost Tsjeli in China, in Juli z qoo .
Ou-Venn Yinn was burgemeester van het Katholieke
gedeelte van zijn dorp en, toen de heidenen kwamen
om de kerk te verwoesten, verzette hij er zich tegen .
Aangeklaagd bij den mandarijn, werd hij voor het gerecht gedaagd . Gewaarschuwd dat hij niet levend de
rechtszaal zou verlaten, wierp hij zich voor de voeten
zijner oude moeder op de knieën neer, om van haar
afscheid te nemen . De heidhaftige vrouw zeide tot
hem
Indien gij sterft voor het geloof, zal de goede
God voor ons zorg dragen ; bekommer je niet om mij,
noch om de kinderen . Indien gij het geloof zoudt verzaken, zou ik je niet meer als mijn zoon erkennen .
Moeder, - antwoordde hij -- wees gerust . Met
Gods genade zal ik standvastig blijven.
Toen hij in de gerechtszaal gekomen was, ondervroeg hem de prefokt

43
Gij zift Christen ? Dat is niet meer geoorloofd,
verzaak je geloof.
Ik mag niet .
- Slaat ! -- klonk het bevel.
De beulen sloegen den belijder, totdat hij het bewustzijn verloor . Toen hij weer bij kennis kwam, beval de mandarijn hem opnieuw zijn geloof te verzaken,
en op zijn hernieuwde weigering werd hij voor de
tweede maal gegeeseld, maar zonder beter gevolg .
Toen deed men hem in de houten kooi ophangen .
De martelaar zei nog tot den mandarijn : »Als ik door
lijden uitgeput niet meer zal kunnen spreken en gij
mijne lippen zult zien bewegen, weet dan, dat het geen
woorden zijn van afval, maar gebeden ."
Na eenige oogenblikken in de kooi te hebben gehangen, bemerkten de beulen, dat hij ging sterven, en
haastten zich hem uit de kooi te nemen . Het was te
laat. Hij had reeds den palm der martelaren verdiend .
Ziehier een ander verheven antwoord. Een Christen
van Si-kiao-tsjang, na zich moedig tegen de Groote
Messen te hebben verdedigd, die de kerk van zijn dorp
wilden verbranden, werd door hen gevangen genomen .
Gij zift Christen?
zeiden zij .
Zonder twijfel .
Indien gij uw geloof verzaakt, zullen wij u genade schenken .
Ik wil mijn geloof niet verzaken. Gij kunt mijn
hoofd afhouwen en mijn lichaam in stukken hakken,
elk stuk zal u, indien gij het ondervraagt, antwoorden,
dat het Christen is. -- Na deze fiere geloofsbelijdenis
werd hij ter dood gebracht .
En wie denkt hier niet aan onzen roemrijken landgenoot, Mgr. Hamer, die zelfs door Protestantsche En-
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gelsche zendelingen als een nieuwe Polycarpus wordt
gevierd?
Gelijk het schitterend voorbeeld van dezen zoo menig
Christen heeft voorgelicht op den weg naar het martelaarschap, zoo zal ook de gedachtenis van Bisschop
Hamer -- aldus schreven zij uit Sjankai 1 ) -- door de
eeuwen heen een voorbeeld blijven van christelijke
standvastigheid . . . .
Hij kwam hier bijna vijf en dertig jaren geleden uit
Nijmegen als een jong priester, en vroeg en laat heeft
hij sedert gearbeid om zielen te winnen voor Christus.
Wat nu is in deze wereld zijne vergelding geweest?
Na de uitvaardiging van het keizerlijk decreet werd
hij gegrepen onder het lezen der H. Mis, gebonden en
door de stad geleid ten spot van allen, die hem zagen .
Maar terwijl hij aldus voortging, scheen hij daar geen
acht op te slaan, maar was verslonden in het bidden
van den rozenkrans en het opheffen van zijne ziel tot God .
Het volk rondom hem kon zijne ziel niet zien en
had de macht niet, die ziel te schaden . Maar het zag
zijne handen, die de kralen van den rozenkrans deden
voortglijden, en die handen kapten zij daarom af.
Drie dagen later, nadat zij hem van zijn bisschoppe •
l jke kleederen beroofd hadden, wikkelden zij hem in
katoen, goten daar petroleum op en staken het in brand .
Reeds vele dagen te voren had hij zich op den dood
voorbereid gehouden en al zijne missionarissen weggestuurd, met de woorden : »Gij zift jong en de hoop
der missie ; maar ik ben te oud om te reizen, en ik
moet hier blijven met mijn volk ."
z)

The N. C. Herald and S. C. P, C. Gazette van 14 Nov,

190 1 , een,

door Protestantsche Engelsche zendelingen geredigeerd nieuwsblad .

Een Chineesch diaken bleef daarom alleen met den
bisschop achter . Ook hij werd natuurlijk gedood . Vijf
duizend Chineesche Christenen werden ook gedood en
elk kerkgebouw, behoorende tot Bisschop Homer's
diocees, is verwoest. !)
En dit alles hebben de martelaren geleden uit liefde
voor God, want hoe meer iemand God liefheeft, des te
bereidwilliger is hij, en des te meer verlangt hij voor
God en voor de zaak Gods zijn leven op te offeren .
Daarom mag men gerustelijk van Tederen heilige zeggen, dat hij een martelaar van begeerte geweest is,
d, w, z., dat hij de grootste bereidwilligheid en den
oprechtsten wensch gehad heeft voor God zijn leven
ten offer te brengen .
Toen eenige dagen voor zijn wreeden marteldood
de H . Nicolaas Piek een onderhoud had met zijn neef
Rutgerus Estius, die hem wilde overreden zijn toevertrouwde kudde te verlaten en zich door de vlucht aan
den marteldood te onttrekken, sprak hij deze schoone
woorden
»De genade van het martelaarschap wordt niet onverdiend gegeven, neen, neef, ik heb die genade nog
niet verdiend, maar mocht God mij die onwaardeerbare
weldaad bewijzen, ik zou Hem niet genoeg kunnen
loven en danken ."
» 0 met welk eene blijdschap zou ik voor het geloof
tot den laatsten druppel van mijn bloed vergieten ! Hoe
dikwijls heb ik niet met aandoening de roemrijke levens
onzer martelaren gelezen, hoe dikwijls heb ik dan geen
tranen gestort, waarin smart en blijdschap tegelijk gei) De Katholieke Missiën van 1 902 bevatten een uitvoerige en treffende
beschrijving van den marteldood van Mgr. Hamer.

46
mengd waren : tranen van smartelijke deelneming bij
het tafereel der ijselijke tormenten, die hunne beulen
hun aandeden, tranen van vervoerende blijdschap bij
het aanschouwen hunner heldhaftige standvastigheid ." 1)
Wat hier Nicolaas Piek gevoelde bij de herinnering
aan den roemrijken dood der martelaren, zult ook gij,
lieve lezer of lezeres, wel in meerdere of mindere mate
gevoeld hebben, en misschien is ook in u wel eens het
verlangen opgekomen voor Christus den marteldood te
mogen sterven.
Of dit echter werkelijk gemeend of slechts een ijdele
inbeelding is, hiervan hebt gij de proef, zoo dikwijls
God u in omstandigheden brengt, waarin gij te kiezen
hebt tusschen de liefde der wereld en de liefde Gods .
Kiest gij dan onverschrokken en beslist de partij
van God en offert gij tevreden en blij de eer, het genoegen en het voordeel der wereld op om de vriendschap Gods niet te verliezen, dan moogt gij hopen, dat
gij, als het zoo wezen moest, ook 't martelaarschap
zoudt aanvaarden, en mag ook van u gezegd worden :
Getrouw tot den dood.
Y)

Estius,

22 .

V.
ZONDER HOPE 'T HARTE BRAK .
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ij sterfgevallen werden en worden er nog op vele
plaatsen zekere kenteekens uitgehangen of uitgezet, die echter niet in alle gewesten dezelfde zijn .
Te Amsterdam bestond nog . in de zeventiende eeuw
het gebruik om, bij het overlijden van een kind, een
stok uit te steken, die met palm versierd was . Aan 't
einde van dien stok was een witte doek om een hoepel gespannen en met strikjes aan de vier punten opgehangen . In dien doek lag een kussen, en daarop zat
een wassen beeldje, (jongetje of meisje) .
't Een en ander was, naar den stand der ouders,
prachtiger of eenvoudiger. Voorts ontbrak de rosmarijnkrans niet, dien de speelkameraadjes vlochten, zooals
wij leeren uit het aandoenlijk lied van Vondel, op de
»uitvaart van zijn dochterkeu"
De speelnoot vlocht, toen 't anders niet mocht zin,
Een krans van roosmarJn
Ter liefde van keur beste kamerwet .
0 kranke troost ! Wat baet
De groene en Boude lover
Die staetsi gaat haast over . 1)
i j De

Uithangteekens .

I,

i40
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Ja »die staetsi gaat haast over," maar 't zielsverdriet,
`het hartzeer, dat een vader en eene moeder gevoelen
bij den dood van een hun dierbaar en soms eenig kind,
kan dat ooit overgaan ? Het is waar, de ijd heelt de
wonden, de tijd is de beste medicfn, maar als de slag
pas gevallen is, de wonde nog zoo versch, wat zal dan
troost en kracht en sterkte en moed storten in het hart
der diepbedroefden ? -- Wat dan troosten kan, dat zullen de volgende bladzijden u verhalen .
De geschiedenis van den marteldood der Zeven
Machabeesche broeders is u bekend. Onbezweken had
de moeder haar zes zonen zien sterven en stervend
overwinnen ; zesmaal had zij de pijnen harer kinderen
in haar bloedend hart gevoeld en -- God gezegend !
Want de hoop op Hem was sterker in haar dan de
natuur.
Eén zoon, de jongste, was nog over . 't Scheen, dat
de wreede dwingeland, Antiochus, zelf medelijden had
met zijne jeugd en het kind wilde sparen . Hij beloofde
en zwoer, dat hij hem rijk en gelukkig maken zou,
indien hij zijn godsdienst verzaakte en tot het heidendom overging . Maar het kind luisterde nauwelijks naar
den koning . Toen vermaande deze de moeder, dat zij
beproeven zou haar laatste kind over te halen, om door
gehoorzaamheid aan s' konings bevel den dood te ontgaan . De dwingeland meende, dat hij zijn doel zou
bereiken, toen de heldhaftige vrouw haar zoon teeder
omhelsde en zich over hem nederboog, om hem alleen
de woorden te doen verstaan, waarmede zij de kracht
harer ziel in de zijne wilde overstorten
Kind! -- sprak zij -- ik bid u, aanschouw den
hemel en de aarde en al wat daarin is, en weet, dat
God dit alles en het menschelik geslacht uit niets ge-
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maakt heeft. Zdó zult g dezen beul niet vreezen, maar
de waardige deelgenoot uwer broeders worden ; onderga
den dood I opdat ik u in de toekomstige ontferming
met uwe broeders moge terugontvangen.
Nog had zij niet geheel uitgesproken, toen de jonge
martelaar met heilig ongeduld zijne beulen toeriep
Wat toeft gf 2 Ik gehoorzaam niet aan het bevel des
konings, maar aan de geboden der wet, die ons door
Mozes gegeven is . . . . Dit waren zijn laatste woorden ;
Zijne kroon was nog schooner dan die zijner broeders,
omdat hij ze door nog wreeder lijden moest verdienen.
Voor de moeder was nu op aarde niets meer te doen
over ; met vreugde boog zij haar hoofd onder het
zwaard, dat haar met hare kinderen hereenigde : op één
dag had zij allen zien sterven, op denzelf den dag ontving zij hen allen terug, om met hen in de onsterfelijke
zaligheid te leven .
Valerianus (bruidegom van de H . Cecilia) en zijn
broeder Tiburtius waren om des geloof swille in de gevangenis geworpen . Het was omtrent het jaar i 6o, onder de vervolging van Marcus Aurelius.
Toen de gevangenbewaarder, Maximus, die in last had
hen naar de strafplaats over te brengen, den kerker
opende, werd hij zoodanig door hunne jeugd en hun
hooge afkomst, hunne onschuld en gelatenheid getroffen, dat hij begon te veeenen .
--- Waarom weent gij? - vroegen zij hem.
ik ween, omdat gij, die nog zoo jong, zoo rijk
en van zoo hooge afkomst zift, nu reeds gaat sterven .
Gij dwaalt, Maximus, - hernamen zij . Wij gaan
niet sterven, maar tot een beter leven over, waar de
dood geen macht meer heeft.
4
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-- 0,
zeide Maximus
mochten uwe woorden
waarheid bevatten !
Als gij belooft, het geloof in Christus te omhelzen, dan zult gij de waarheid zien op het oogenblik,
dat wij sterven.
Maximus beloofde het, en toen de hoofden der martelaren vielen, zag hij, hoe engelen hunne zielen, met
glorie omstraald, ten hemel opvoerden .
Toen hij dit zag, verklaarde hij zich ook voor
den Christus en ontving ook hij weldra de kroon der
martelaren .
Tijdens de tiende algemeens vervolging onder keizer
Diocletiaan werd er te Antiochië een kind van zeven
jaar, Barallak genaamd, in 't verhoor gebracht .
Moet men meerdere goden aanbidden of slechts
een eenigen ? -- vroeg hem de gouverneur.
Er is slechts één God, - antwoordde het kind
met een glimlach -- en Jesus Christus is zijn Zoon .
Wie heeft u dit geleerd, kleine goddelooze ?
- Mijne moeder -- zei het kind -- heeft mij deze
waarheden geleerd, en God heeft ze aan mijne moeder
geleerd .
De moeder wordt ontboden, opdat zij bij de straf
van haar zoontje zou tegenwoordig zijn . De beulen ontdoen het kind van zijne kleederen, strekken hem op de
pijnbank uit, en de geesels verscheuren met duizend
wonden zijn onschuldig vleesch .
Alle omstanders veeenen ; de beulen zelfs staan met
tranen in de oogen . De moeder alleen aanschouwt dit
wreeds tooneel met een bovennatuurlijke kalmte op het
gelaat, en toen het kind als verzengd van de smart
der foltering naar drinken verlangde, zag zij het ernstig aan en zeide, dat het thans niets anders meer mocht
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begeeren dan »het water des eeuwigen levens" ; zij
vermaande het, aan niets meer te denken dan aan de
kroon, die Christus den martelaren belooft en die Hij
ook aan de kinderen van Bethlehem geschonken heeft .
Van nu af dacht het kind slechts aan den hemel, en
deze gedachte boezemde het kind zoodanigen moed in,
dat het nu met nog gewilliger hart en grooter stand •
vastigheid de martelingen doorstond dan in den beginne .
De rechter veroordeelde het kind om onthoofd te
worden . De moeder zelve droeg het in hare armen naar
de strafplaats. Hier gaf zij het nog een laatsten kus,
beval zich zijner gebeden aan, gaf het den beul over
en breidde vervolgens hare handen en haar voorschoot
uit om het hoofd des jongen martelaars op te vangen .
Intusschen, al is de Christen nog zoo godsdienstig,
niet zelden heeft hij, vooral bij sterfgevallen van jeugdige en veelbelovende personen, te strijden tegen allerlei opkomende bekoringen van ontevredenheid en van
twijfel aan Gods Voorzienigheid . Hoe dikwijls hoort
men niet klagen of vragen
Er zijn in onze plaats tal van menschen, die zoo
goed konden gemist worden en anderen tot last zijn
waarom moest nu juist mijn jeugdige lieveling, of deze
veelbelovende jongeling of jongedochter sterven?
-- Men kan hiervoor - schrijft Alb. Stolt . -- vele
redenen vinden, bij voorbeeld : dat zij bij een langer
leven aan hunne ziel meer verloren dan gewonnen zouden hebben, of dat God hen voor een zwaar lijden heeft
willen behoeden, of dat God de harten van de bloedverwanten en vrienden des overledenen sterker derwaarts
wilde trekken, waarheen een beminde zoon of een geliefde dochter is vooruitgegaan, of misschien ook, wat
niet zeldzaam is, dat zij in de andere wereld aan hun

15

achtergebleven bloedverwanten en vrienden tot grooter
nut kunnen zijn dan indien zij op aarde gebleven waren .
Zeer zeker echter zullen dergelijke lievelingen Gods uwe
voorprekers bij Hem zijn, en misschien zullen zij van
God zelfs verkrijgen, dat zij in uwe nabijheid mogen
wezen, en u beschermen en bijstand verleenen, zonder
dat gij hen ziet .
Vele jaren geleden stond op een groot kerkhof, op
het grafkruis van een vijfjarig kind, dit aandoenlijk opschrift te lezen
Vaarwel, o dierbaar zuiver hart,
Kort was uw leven, lang uw smart.

Inderdaad, het is niet zeldzaam, dat een jong en onschuldig kind veel en bitter lijden moet, alvorens het
sterft, en niet zeldzaam dan ook de klacht
Waarom wordt mijn onschuldig kind toch zoo gemarteld ! Wat heeft dat nu voor kwaad gedaan !
Als een kind gedoopt is -- antwoordt hierop
voornoemde schrijver -- dan is zijne ziel gezuiverd en
schoon voor God, en als het sterft, is er niets, wat het
verhindert terstond in den hemel te komen . Zulk een
engelachtige kinderziel heeft echter nog niets in haar
voordeel dan de verdiensten van Christus .
Is zulk een kind zoover ontwikkeld, dat het zijn God
en Verlosser kent en bemint en ook godvruchtig leeft,
dan is zijne ziel tot hoogere waarde geklommen en
een bijzonder voorwerp van Gods welbehagen, en als
dat kind sterft, kan men het veilig (als een heilige) om
zijne voorbede bij den Hemelschee Vader aanroepen .
En wanneer nu zulk een onbedorven godvruchtig
kind, alvorens te sterven, eerst nog, hetzij door armoede
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of ziekte, hetzij van booze menschen, een zwaar lijden
ondergaan moet, dan is dat lijden, niet, zooals bij ons,
volwassen mensc' e n meestal het geval is, eene kastij ding voor bedreven :onden, maar het is een bijzonder
voorrecht en eereteeken voor dit vrome kind . God wil
het daarmede een hongeren rang in den hemel geven ;
het bekomt grootere overeenkomst met Christus, die
insgelijks onschuldig geleden heeft . Een kind, hetwelk
met christelijk geduld een hard lijden doorstaat, wordt
door God met een onuitsprekelijke liefde bemind en
verkrijgt den rang eens martelaars .
Als gij dan ziet, dat uw eigen of een ander kind
veel te lijden heeft, laat er dan geen twijfel aan Gods
Voorzienigheid in u opkomen . Zie in het licht des geloofs boven de aarde uit, en bedenk, dat God dit kind,
tegelijk met dit kruis, als een wissel, een geschreven
belofte schenkt, welke het overgroote rijkdommen en
vreugde hiernamaals waarborgt.
Sta gij dan dit kind bij, opdat het in zijn lijden zijn
jeugdig hart dikwijls en vurig tot den Hemelschee
Vader en tot Christus verhef f e ; zoo zult gij op uwe
beurt aan hem een krachtige voorspraak in den
hemel hebben . Het schijnt zelfs, dat God aan zulke
jonge martelaren, als tot hun vermaak en tot hunne
uitspanning, vergunt, nu en dan zijne weldaden over
de aarde te verspreiden, evenals christelijke ouders hunne
aalmoezen door hunne kinderen aan de armen laten
uitdeelen .
Een andere, niet zelden voorkomende bekoring uit
zich in deze woorden
Wat baat mij nu al dat bidden, wat baten mij al
die goede werken : mijn kind is toch gestorven !
Het antwoord op deze klacht geeft ons de ge-
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schiedenis van hetgeen een zekere Cleopatra, een vrome
en godsdienstige vrouw uit Palestina, is overkomen.
Deze vrouw had, tijdens zij in Egypte vertoefde, den
H . Varus gedurende zijne marteling gadegeslagen en
ook gezien, hoe men zijn lichaam van de folterbank
afgenomen, buiten de stad gesleept en dMr als aas der
redelooze dieren had neergeworpen . Zij nam nu gedurende den nacht hare dienaren en haar twaalfjarigen
zoon mede, en ontvoerde heimelijk het lichaam, zalfde
het met mirre, bekleedde het met een kostbaar gewaad,
maakte een graf onder haar bed, verborg het daar en
vereerde het voortdurend .
Nadat er nu een geruimen tijd verloopen was en de
vervolging der Christenen opgehouden had, keerde
Cleopatra naar haar vaderland (Palestina) terug, ontgroef den H . Varus, omhulde hem opnieuw met kostbare stoffen en mirre, legde hem op kussens, bedekte
hem met wol en vervoerde hem aldus uit Egypte, zonder dat het ontdekt en het lichaam haar ontnomen
werd .
Toen dan Cleopatra in haar dorp was aangekomen,
begroef zij den H . Varus in haar familiegraf, hetwelk
aan den weg lag, en ging den volgenden dag met hare
bedienden met licht en reukwerk naar buiten . Dit zagen
en vernamen, tegelijk met de reden daarvan, eenige
vrouwen en mannen, en binnen weinige dagen was het
in de omstreek bekend, dat er in het dorp Syre, nabij
den berg Thabor, een martelaar begraven lag, en weldra werden er zieken en bezetenen heen gebracht, welke
allen genezen werden .
Daar nu Cleopatra zag, dat de menigte van menschen zich moest verdringen, omdat het graf eng was,
stichtte zij met groote kosten den Heilige eerie kerk
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en versierde haar prachtig . Hierop vergaderde zij alle
priesters der omstreek en eene menigte van monniken .
Tevens zou haar zoon bij gelegenheid dezer kerkwijding
tot den krijgsdienst ingezegend worden.
Zij zelve en haar zoon droegen het heilig lichaam op
een sierlijk ingerichte draagbaar, in een plechtigen en
talrijker optocht naar de nieuwe kerk : er weergalmde
psalmgezang van des morgens zeer vroeg tot aan de
negende uur. En toen het lijk ter bestemder plaatse was
nedergelegd, werd op het nieuwe altaar de H . Mis opgedragen en voorts een algemeen gebed door alle aanwezigen gesproken voor Cleopatra en haar zoon .
Toen de godsdienstoefeningen geeindigd waren, boog
zij zich over het lichaam des martelaars en bad, zeggende
»Ik bid u bij uwe kroon en uw geduld, indien iets
nuttig en goed is, och, bid dan God, dat Hij het mfn
zoon verleene voor den dienst, dien ik u bewezen heb .
Smeek God, dat Hij min zoon gezondheid in Christus
geve en in het leger gunst bij den keizer ; ik bid u,
bedenk, dat ik niets zoo hoog geschat heb als u, noch
mijn zoon, noch mijn vermogen ."
Daarna verliet zij de kerk en onthaalde het volk aan
een groot gastmaal, zij zelve en haar zoon dienden
mede de tafel en gebruikten niets,, voordat dé gasten
opgestaan waren .
Nu zeide zij : »Wij zullen ons ververschen van het
overschot, ik en gij, kind ." Maar toen de;,- gasten ver •
trokken waren, werd de jongeling ziek en ging naar
bed. Zijne moeder kwam bij hem en kuste hem de
oogen en zeide : »Voor uwe gezondheid, kind, heb ik
dit alles gedaan, opdat gij mij zoudet overleven en mij
naar den Heilige vooruitzenden ; sta toch op en eet !
want gij zift nog nuchter en hebt vele vermoeienissen
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aan de hand : Beiden droegen zij een gouden gordel,
en hunne kleederen waren als van licht, en de kroon
om hunne slapen was een kring van sterren .
Toen Cleopatra dit zag, werd zij van schrik bevangen,
zonk neder en vereerde hen . Doch de H . Varus richtte
haar op en zeide : »Waarom mort gij tegen mij, o
vrouw, alsof ik u onrecht aangedaan en kwaad voor
goed vergolden hadde ? Ik weet alles, wat gij voor mij
gedaan en waarom gij mij aangeroepen hebt . En zie,
ik heb den Heer gebeden, en Hij heeft op mijne voorbede uw zoon, in plaats van in het krïj gsleger dezer
aarde, in het hemelsch leger ingelijfd, gelijk gij ziet .
En nu, zoo het u lust, neem hem terug."
Terstond wendde zich de jongeling tot hem en sprak
»Neen, heer en meester, ik wil niet in de wereld aan
de ongerechtigheid weergegeven worden, welke ik
nauwelijks verlaten heb, neen, heer, ontneem mij niet
uw gezelschap en dat der Heiligen, met wie wij samenwonen."
Tot zijne moeder zeide hij : »Laat mij met rust, o
vrouw, waar ik ben ; is er ook eene vrouw, die haar
eeniggeborene benijdt en hem van de koninklijke heerlijkheid in de armoede, van het licht in de duisternis
overbrengt ?"
En de vrouw zei tot haar zoon : »Neem mij met u
mede, opdat ik met u regeere ! » en tot den Heilige zeide
zij : »Ik bid u, scheid mij niet van mijn zoon !"
De H. Varus sprak nu tot haar : »Al blijft gij hier
ook achter, toch zift gij aan de andere zijde bij ons,
ga in vrede en leg het lichaam des jongelings, hetwelk
gij in uwe armen gekneld houdt, bij mij in dezelfde
kist, en vier onze gedachtenis op aarde, en wij zullen
tot u komen, wanneer de Heer zulks wil . Ga in vrede 1"
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Toen Cleopatra tot bewustzijn wedergekomen was,
verhaalde zij al sidderend deze verschijning aan het
volk, en zij nam een wit 'kleed en mirre, bekleedde
daarmede haar zoon en begroef hem bij den Heilige.
Maar al hare vriendinnen en dienaren raadden haar
aan hem in zijn krijgsgewaad te kleedera, opdat zij
dit te huis niet voor oogera hebben en daardoor gestadig zich droefheid zoude aandoen . Maar zij weigerde
zulks, zeggende : »Gij weet niet, hoe mijn zoon thans
uitgedost is !"
En zij ging uit en verzocht allen dáár te blijven tot
den volgenden dag . »Want -- zeide zij -- ik wil een
groot feest vieren, omdat mijn zoon in het leger der
engelen ingelijfd is, want ik heb hem gezien en mijne
ziel heeft zich verheugd en ik heb God geloofd ."
En zij legde een groot gastmaal aan en onthaalde
de genoodigden met groote vreugde . Des anderen daags
nam zij afscheid van het volk, zonderde zich van de
wereld af en diende den Heer in de kerk des marte~
laars met onophoudelijk gebed . Het zevende jaar daarna
stierf de gelukzalige Cleopatra en werd in de kerk
naast den H. Varus en haar zoon begraven .
Zie, op deze wijze wordt menig vroom gebed verhoord en tegelijk niet verhoord . Niet verhoord, omdat
God niet juist datgene verleent, waarom gebeden wordt ;
en toch wel verhoord, omdat Hij iets anders, wat oneindig beter is, daarvoor in de plaats geeft. Want Gods
wijsheid is oneindig grooter dan ons kortzichtig verstand, en Zijne goedheid weet geheel iets beters voor
ons uit te kiezen, dan ons eigen begeerlijk hart . 1)
Ik vermeen, dat ik dit opstel niet beter kan eindigen
i) Alb. Stolt, IV, 161.
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dan met de volgende treffende gebeurtenis uit het leven
van den H . Arbogast (f 78 .)
De eenige zoon van koning Dagobert was op zekeren
dag op jacht gegaan. Terwijl zijn gevolg met de honden
zich door het bosch verstrooid had, en de koningszoon
alleen was, sprong een wild zwijn op den weg . Het
paard schrikte, wilde omkeerera en wegrennen, terwijl
de jongeling het , met den toom in bedwang zocht te
houden . Ongelukkigerwijze geraakte hij in de worsteling buiten evenwicht, viel van het schichtig paard, doch
bleef in de riemen hangen en werd door het paard
jammerlijk voortgesleurd en vertreden . Na lang zoeken
vonden de andere jagers hem eindelijk in dezen toestand ; met groote droefheid werd hij halfdood naar
huis gedragen.
Toen de tijding hiervan zich in de koninklijke verblijfplaats verspreidde, ontstond er een groote oploop van
volk, en hoorde men van alle kanten veeenen en klagen .
De voornaamsten van het Rijk waren altegader
ontsteld en radeloos ; want wat stond er te gebeuren,
indien de koning stierf en er geen rechtmatige troonopvolger meer leefde ? Dagobert zelf was wanhopig .
De zwaar gewonde koninklijke prins werd op een
bed gelegd, - den volgenden dag was hij een lijk . De
hovelingen beraadslaagden, wat er gedaan moest worden, om de diepe smart des konings te verzachten . Zij
gaven hem den raad bisschop Arbogast bij zich te ontbieden . Deze raad beviel den koning, en terstond werden er boden naar Straatsburg aan Arbogast gezonden .
De verblijfplaats des konings was destijds Kirchheim .
De H . Arbogast begaf zich onverwijld op weg . De
koning, die zijn geestelijken vriend met ongeduld verwachtte, ging hem te gemoet en brak met allen, die
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hem vergezelden, in tranen uit, toen hij hem van verre
zag aankomen . In den beginne konden zij van bitter
veeenen elkander zelfs niet groeten ; eerst na eenigen
tijd droogden zij de oogen af en kusten zij elkander .
Ook de koningin, toen zij de aankomst des bisschops
vernam, haastte zich den heiligen man te komen groeten ; en gelijk weleer Martha en Maria om haar broeder
weenden en God aanriepen, viel zij weenend en biddend
vóór zijne voeten op den grond neer . Arbogast richtte
haar op, zonder te vragen, wat zij begeerde, daar hij
maar al te wel begreep, wat haar snikken beduidde .
De H: Arbogast ging nu, zonder spijs of drank te
gebruiken, naar de kerk en bracht dáár den nacht
door, om God voor den overleden jongeling aan te
roepen . Toen den volgenden morgen de dag begon
aan te breken, ging hij met langzame schreden de kamer binnen, waar de doode lag. Hij deed allen, welke
dáár waakten, het vertrek ruimen, knielde neder en
riep de voorbede van Maria aan, haar vurig smeekende, dat zij, die het Leven ter wereld gebracht had, van
haar Zoon het leven des jongelings wilde afbidden .
Tusschen hoop en vrees zwevende, verbeidde hij in een
standvastig gebed de Goddelijke hulp .
De almachtige en barmhartige God liet echter zijn
dienaar niet lang in deze smartelijke onzekerheid . Terwijl hij nog bad, hief de jongeling het hoofd op, alsof
hij uit een diepen slaap ontwaakte, en twijfelde, of hij
sliep, dan of hij wakker was .
Toen de Heilige zijn vertrouwen op God zoo schitterend beloond zag, ging hij vol blijdschap naar het
bed, richtte den jongeling geheel op en riep de dienaren, opdat zij hem het doodskleed uittrekken en hem
zijn vorstelijke kleederen weder aanbrengen zouden .
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. Diegenen, welke zich d Ar op dit oogenblik in de nabijheid bevonden, konden zich niet inhouden, maar
riepen luidkeels hunne vreugde uit : zij liepen door het
koninklijk paleis en deden het van hunne jubelkreten
weergalmen . Alles ontwaakte, stond op, liep heen en
weer en door elkander en wist niet, wat dit groots geraas beduidde .
De koning zelf, die van hartzeer bijna den ganschen
nacht geen oog gesloten had, was juist even ingeslapen,
toen hij door het geraas wakker schrikte . Hij spoedde
zich naar de kamer, waar het lijk zijns zoons was neergelegd ; want vandáár vooral schenen de kreten en de
luide gesprekken te klinken. Onbeschrijfelijk is het, hoe
nu zijn hart van vreugde en zijne oogen van tranen
overstroomden, toen hij den herlevende zag, voor wiens
leven hij gaarne het zijne zou geofferd hebben .
Evenzoo werd de geroepen moeder des jongelings
plotseling uit den afgrond der diepste smart ten toppunt van vreugde opgevoerd, toen zij den beminden
zoon weder zag leven .
Reeds dit verhaal, hetwelk uit de oudste tijden nog
overig is, doch veel krachtiger nog uw eigen gevoel,
lieve lezer of lezeres, zal u eenigermate doen beseffen,
hoe groot de blijdschap der ouders en vrienden van
het koninklijk huis moet geweest zijn, toen de jonge
prins op een zoo wonderdadige wijze tot het leven was
teruggebracht . Hieraan echter kunt gij ook afmeten,
wat dat voor een oneindig heugelijk Paaschfeest zijn
zal, als eenmaal, bij de algemeens opstanding, alle goede
Christenen hunne kinderen, hunne ouders, hunne echtgenooten, hunne broeders en zusters, hunne vrienden
en allen, die hun dierbaar geweest zijn, weder in het
volle genot des levens, frisch en gezond en meer vrij
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van alle kwalen dan zij ooit te voren geweest zijn,
zullen terugvinden .
Onophoudelijk wordt er op aarde om stervenden en
overledenen geweend en geklaagd door de achterblijvenden, omdat er namelijk ieder oogenblik iemand
sterft ; maar hoe dieper deze zee van smart en tranen
thans is, zooveel te grooter en heerlijker en gelukkiger
zal de dag der opstanding en des wederziens zijn . En
deze vreugde zal bovendien niet, gelijk alle aardsche
vreugde, van dag tot dag minder gevoelig worden en
ten laatste tot onverschilligheid verflauwen, maar, omdat in de eeuwigheid alles in gelijke en onverminderde
kracht eeuwig duurt, zal deze vreugde millioenen jaren
na de opstanding nog even levendig zijn als op het
eerste oogenblik des wederziens : Alle bljdschap is vergankel~k, behalve der engelen zang .
Alzoo blijkt uit het verhaalde de waarheid van het
spreekwoord : Hoop doet leven, de hoop namelijk geeft
troost en kracht en sterkte in de droevigste omstandigheden des levens en Zonder hope 't harte brak . Wel
gelukkig dus de Christen, die zich in dagen van treurnis en droefheid weet te troosten met deze oude spreuk
onzer vaderen
Quarn door Lieten geen Verbllden
,So was Lijden groot verdriet,
Maer door Lijden komt Verblijden,
Daerom acht ik Lijden niet.
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maal de ure des doods, waarin de mensch innerlijk en
uiterlijk een zwaar, ja soms vreeselijk lijden doorstaan
moet.
Het komt er dus op aan van den nood eerre deugd
te maken, hetgeen men doet met zich tevreden te stellen in de omstandigheden., die men toch niet verande .
ren kan, en het lijden, dat God ons overzendt, met
christelijk geduld te dragen, zooals dit een ander spreekwoord zegt : In geluk voorzichtigheid, in ongeluk geduld .
Reeds met het oog op dit tegenwoordig leven is
het zeker, dat hij het meest vrede en geluk geniet, die
het geduldigst lijdt ; want wie zijn kruis omhelst, voelt
het niet, maar wie er zich tegen verzet, voelt het dubbel, overeenkomstig het spreekwoord : H draagt dubbel, die onwillig draagt.

Maar vooral met het oog op het toekomstig leven
is het lijden, met geduld verdragen, een oneindig kostelijk middel ter zaligheid, zoowel voor rechtvaardigen
als voor zondaars .
Want indien men zwaar gezondigd heeft en door de
genade van den barmhartigen God tot bekeering komt,
dan vorderen zijne heiligheid en rechtvaardigheid niet
alleen, dat wij berouw hebben, maar ook, dat wij boetvaardigheid doen.
Nu is er echter een tweevoudige boetvaardigheid
eerre, die wij ons zelven opleggen, en eerre andere, die
God ons oplegt .
De boetvaardigheid, die wij ons zelven moeten opleggen, bestaat in bidden, vasten en allerlei lichamelijke
en geestelijke werken van barmhartigheid ; maar de
boetvaardigheid, die God ons oplegt, bestaat in allerlei
kruis en wederwaardigheid, die Hij ons overzendt of
laat overkomen.
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Dragen wij nu dit lijden als eene boete voor onze
zonden geduldig, zoolang het God behaagt en zooals
het Hem behaagt, dan zuivert het onze ziel van alle
vlekken en is het een gemakkelijk vagevuur ; maar
dragen wij dit ons lijden met ongeduld en ontevredenheid, dan brengt het ons even weinig voordeel aan, als
een redeloos dier van zijne pijnen heeft.
Hebben wij echter bij God geen zware schuld te
boeten, of m, a, w ., hebben wij van onze jeugd af God
altijd naar behooren gediend en ordelijk geleefd, dan
geldt het lijden bij God meer nog dan goede werken
en menigeen, die zonder ongeluk misschien ook deugdzaam zou geleefd hebben, krijgt er een opgehoopte
maat van, opdat hij met des te meer glorie strale onder de heirschare des hemels.
Aan den rozenboom - schrijft Alb. Stolt
komen
de doornen het eerst, en daarna de rozen . Wil God ons
eenmaal recht heerlijk met hemelscha rozen bekransen,
dan kroont Hij ons hier op aarde met doornen .
Daarom is het ten allen tijde Gods gewoonte geweest
zijn meest geliefden en geachten met het eerekruis van
lijden en smarten te sieren .
Tot Maria sprak de Engel : Wees gegroet g vol
van genade ! De Heer is met u : Gezegend zit gij
hoven alle vrouwen ! en drie en dertig jaren later stond
zij onder het kruis, waarvan het bloed baars Zoons op
haar nederdruppelde .
Tot de Apostelen sprak Christus : Gijzult oj5 twaalf
tronén zitten, en na zijne hemelvaart werden zij door
joden en heidenen nagejaagd en vermoord, alsof zij
wilde dieren waren .
De Martelaars werden niet zelden door God met
wonderen voor de menschen geëerd en verheerlijkt, en
5
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evenwel moesten zij een smartvollen dood sterven .
op den' berg Thabor blonk Christus in wondervolle
schoonheid, en Gods stem sprak uit den hemel : Deze
is mfn welbeminde Zoon, in wiep ik min welbehagen
heb, en weinige weken later hing Hij op de gerechtsplaats te Jeruzalem aan het kruishout, hebbende zelfs
niet, wat nog de ellendigste bedelaar bezit, een stuk
kleed om zijne naaktheid te dekken, een dronk waters
om zijn dorst te lesschep, en lijdende in zijne loodsmart zulke vreeselijke folteringen, dat Hij uitriep
M»n God, min God, waarom hebt Gf Mi verlaten !
De Zaligmaker verscheen eens aan de gelukzalige
Varani en zeide haar, dat de drie grootste genaden, die
Hij aan zijn beminde zielen bewijst, deze zijn : de eerste
is de genade van niet te zondigen ; de tweede, die
grooter is, is de genade van goede werken te doen,
en de derde, de grootste, de genade van uit liefde voor
Hem te lijden .
Juist in het lijden immers, dat God den goeden Christen
toezendt, opent Hij hem een overvloedige bron van
verdiensten, want uit de scherpe doornen van het lijden
komen rozen voort, die in eeuwigheid bloeien en geuren
en eens in den hemel zijn heerlijkste sieraad zullen
uitmaken .
De zalige Henricus Suzo was een Dominicaan en
leefde ongeveer vóór goo jaren, meestal te Constantz
verblijvende .
Eens was hij in eene verrukking en werd in den
geest naar eene stad overgevoerd, alwaar velen uit het
gezelschap der Engelen zich bevonden . Eén hunner,
die het dichtste bij hem was, zeide tot hem : «Steek uwe
handen uit en zie ! »
Hij steekt zijne hand uit en staart daarop, en
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nu ziet hij, dat midden op zijne hand een schoone roode
roos met fraaie groene bladeren opschiet . De roos
groeide snel en werd zó6 groot, dat zij de hand tot
aan de vingeren bedekte, en zij werd zoo schoon en
helder schitterend, dat het een ongemeene lust was,
haar te aanschouwen. Hij keerde zijne hand om, bezag
haar van binnen en van buiten, en aan beide kanten
was zij allerschoonst om te zien .
Met de grootste verwondering zeide hij nu : « 0
lieve vriend, wat beteekent dit gezicht ?»
De jongeling antwoordde : «Het beteekent lijden en
lijden en wederom lijden en lijden, en dat zijn de vier
roode rozen aan de beide handen en voeten .»
Hierop liet Suzo een diepen zucht en sprak : «Ach,
lieve Heer, dat het lijden den mensch zoo pijnlijk is
en het hem evenwel geestelijker wijze zoo schoon ver-r
siert ; dit is waarlijk een wondernolle voeging van God.»
Wie zoo, in het licht van den H . Geest, het lijden
beschouwt, is er niet afkeerig van, maar verlangt er
zelfs naar : hij beschouwt het als een bewijs van Gods
bijzondere toegenegenheid, en is niet tevreden, als hij
niets te lijden heeft.
Een jonge man, die veel en zwaar lijden moest, loofde
en prees God daarvoor en zeide, dat God hem dit tot
belooning had toegezonden, ' omdat hij in zijne jeugd
zijne ouders altijd liefderijk bejegend had.
Zoo zeide ook Vincentius van Paulo, dat men het
in dit leven voor een groot ongeluk moest houden, als
men niets te lijden had, en dat een geestelijke vereeniging van enkele personen of ook een enkele persoon,
die niets te lijden had en door heel de wereld werd
hooggeschat, op het punt was van te vallen .
En de H . Franciscus van Assisië meende, dat God
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hem vergeten had, wanneer er een dag was voorbijgegaan, zonder dat hij iets voor God had geleden.
Nu vorder ik niet van u, lieve lezer of lezeres, dat
gij naar lijden zult verlangen, (zooals dit een H . Rosa,
Theresia, Raymundus, Franciscus van Sales, Vincentius van Paulo, Henricus Suzo en zoovele anderen
gedaan hebben,) maar wat ik toch, na het verhandelde,
wel van u verwachten mag, is, dat gij voortaan uw
lijden en uwe wederwaardigheden om Jesus' wil geduldig
tracht te dragen . Want immers niet het lijden op zich
zelf, maar alleen het lijden, om Jesus' wil in geduld
verdragen, is eene deugd en verdienstelijk voor den
hemel.
Alles goed en wel, zoo zegt gij misschien, maar
hoe kom ik aan dat geduld, aan die liefde, aan die
stille onderwerping en tevredenheid, wanneer de nood
mij drukt of de smart mij de tranen uit de oogen perst?
Zie, hiervoor weet ik, naast het gebed, geen beter
en krachtiger middel, dan de gedachte aan het kruis
en het lijden des Heeren, want immers ook daarom
heeft Christus zooveel willen lijden, om ons door zijn
voorbeeld te leeren, ons lijden geduldig te dragen .
Wat de gedachte en de herinnering aan Jesus' kruis
en lijden op den mensch vermag, dat leert de geschiedenis en de dagelijksche ondervinding.
De H . Magdalena de Pazzi had vijf jaren lang de
zwaarste beproeving en de hevigste bekoringen te verduren, maar de overweging van het lijden des Heeren
deed haar moed houden, zich sterk gevoelen en zelfs
wenschen nog meer te lijden, om des te gelijkvormiger
te worden aan den Man van smarten .
Van de H . Lidomina is u bekend, hoe zij gedurende
38 jaren onophoudelijk vele kwalen, koortsen en ziekten
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aan handen en voeten, uitslag en wonden over heel
haar lichaam te verduren had. In den beginne wist zij
zich daarin niet te best te schikken, maar toen zij zich
gewoon gemaakt had, het lijden des Heeren te overwegen, leed zij niet alleen met hemelsch geduld, maar
was er zelfs vroolijk en opgeruimd onder.
De geschiedenis verhaalt ook van een graaf Eleazar,
die aan allerlei smaad, spot en verguizing blootstond,
maar daaronder zóó kalm, vriendelijk en opgeruimd
bleef, dat men hem vroeg, hoe dit toch mogelijk was,
waarop hij antwoordde : Omdat ik mf voortdurend
den lidenden Zaligmaker voor den geest roei .
Een dergelijk schoon antwoord gaf ook een Vendeër,
die, met bloedende wonden overdekt, van het slagveld
werd opgenomen . Toen men hem beklaagde, zeide hij
Het is zoo erg niet, Christus heeftt nog meer geleden !
In een zijner kalenders schrijft Aib . Stolt, hoe hij
eens op reis een man ontmoette, die hem vertelde, dat
hem de vorige week een verschrikkelijk ongeluk ge •
troffen had. Zijn twaalfjarige zoon was onder het veehoeden te dicht bij een vuur gekomen, dat op het veld
ontstoken was, de kleederen hadden vlam gevat en,
alvorens er hulp kwam opdagen, was het kind van top
tot teen erbarmelijk verbrand, zoodat de verzengde
huid als bij flarden langs het lichaam hing .
Eene vrouw trok haar overrok uit en wikkelde daarin
de nog levende gedaante . Zoo werd het kind naar huis
gebracht. Tegen den avond verloste de dood de ziel
uit dat lichaam der smarten.
De vader vertelde hem verder, hoe zijn hart in den
beginne als met jammer overstelpt was, maar ook, hoe
hij sedert zijn vroegste jaren gewoon was, dikwijls het
lijden van Jesus te overwegen, en ook datgene, wat de
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Moeder Gods daarbij had uitgestaan, en hoe bij in die
overweging de rust en de kalmte voor zijn gefolterde
ziel had weergevonden : «De gedachte, dat de Moeder
Gods, die wel de Gezegende is, haar Zoon in nog
oneindig grooter foltering heeft moeten aanschouwen, die gedachte, zeide hij, heeft mij geholpen, mij gelaten
en tevreden aan Gods wil te onderwerpen .
Zoo was en zoo is het kruis het boek der Heiligen
en uitverkorenen ; daarin lazen zij dag en nacht ; daaruit
wisten zij wijsheid, moed, geduld, kracht, troost en
onderwerping te putten in de moeilijkste en pijnlijkste
omstandigheden des levens, en nooit is er een Christen
zalig geworden, noch zal er ooit een zalig worden, tenzij
hij Jesus en zijn kruis liefhebbe .
Derhalve, indien gij, lieve lezer of lezeres, als vader of
moeder, jeugdige kinderen te verzorgen hebt, dan moet
er u ook veel aan gelegen liggen, die liefde voor het kruis
in het kinderhart op te wekken en aan te kweeken .
Zet een kruisbeeldje op zijn kamertje, of hang er een
in zijn bedje en vertel het dikwijls en veel van den
lieven Zaligmaker, die geheel zijn leven groote armoede
en verdriet naar lichaam en' ziel geleden heeft, en op
den dag van zijn kruisdood zulke groote pijnen, dat
nog nooit eenig mensch zoodanige verdragen heeft .
Onderricht het kind, dat het de doodzonde is, die
Christus aan het kruis genageld heeft, en boezem het
voor die zonde een afschrik in als voor de grootste
ramp der wereld .
Herinner het kind, dat Christus uit liefde voor den
mensch aan God gehoorzaam is geweest tot den dood
des kruises, en dus het kind uit wederliefde ook aan
Jesus en aan zijne ouders moet gehoorzaam zijn .
Zeg het kind, dat het leven van den Christen in strijd
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en lijden bestaat, en dus ook het zijne niet zonder
strijd en smart eindigen zal ; leer het zijn kleine driften
bedwingen, toorn en ongeduld onderdrukken, door de
gedachte aan Jesus' lijden ; en troost het met te zeggen,
dat, wel is waar, de mensch van nature een afschrik
heeft van pijn en smart, maar dat alle smart en pijn
verlicht en verzacht wordt en in glorie en zaligheid
verandert, wanneer het om Jesus' wil geduldig wordt
gedragen.
Wat dergelijke vertellingen en toespraken op het
zachte kinderhart vermogen, leert de dagelijksche ondervinding. Wanneer zulk een kind ziek wordt en hevige
pijnen lijdt, zal het met de herinnering aan Christus'
lijden zijne smarten geduldig dragen en met het oog
op het kruis, dat zijne moeder hem voorhoudt, de
bitterste geneesmiddelen gewillig innemen .
Nooit echter zal een vader of moeder met die hartelijkheid en innigheid tot hun kind van het kruis kunnen
spreken, als zij zelf geen innige en hartelijke liefde
hebben voor den Zaligmaker ; en nooit zullen zij die
hartelijkheid en liefde verkrijgen, tenzij zij zetven zich
gewoon maken, dikwijls aan Jesus' lijden te denken .
Maak het u, lieve lezer of lezeres, tot een zoete
gewoonte, dagelijks ten minste eenige oogenblikken
daaraan te denken. Gij denkt gedurende den dag aan
zooveel duizend dingen, waarom zoudt gij ook niet aan
Christus kunnen denken en aan zijn lijden en met Hem
in gedachten spreken?
In West-Indië, - zoo verhaalt Zugschwert -- leefde
eens een heidensche vrouw, die onder veel huiselijk
leed gebukt ging .
In de bedruktheid van haar hart bezocht zij dikwijls
den heidenschen afgodstempel en begaf zich van het
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eene afgodsbeeld naar het andere, om, zoo mogelijk,
hulp te erlangen . Doch de afgoden hebben oogen maar
zien niet, en noren, maar hooren niet, daarom bleven
zij doof bij het smeeken der ongelukkige en vermin..
derde haar lijden niet .
Er leefden echter in de nabuurschap ook vrouwen,
die het Christendom hadden omhelsd en den levenden
God dienden . Deze raadden haar aan, zich ook eens
tot den God der Christenen te wenden en bij Hem in
hunne kerk troost en hulp te zoeken.
De vrouw was, zooals gezegd is, eene heidin en geloofde
niet in Christus, maar daar men in den nood elk middel
te baat neemt, ging zij herhaaldelijk naar de kerk der
Christenen en bad dáár op hare wijze tot den Gekruisigde .
Deze nu is een Hoogepriester, die medelijden heeft
met onze zwakheden, en zoo ondervond ook de vrouw
weldra aan de verbetering van haar kommervoller toestand, dat haar gebed verhoord werd .
Uit dankbaarheid liet zij alle kinderen, waarmede zij
sedert dat tijdstip nog gezegend werd, doopen, maar
wilde, uit diepe vereering voor het kruis, hun geen
anderen naam geven dan Crux, d. i. Kruis.
Deze Kruisen, drie in getal, namen, zooals aan elke
moeder wel bekend is, spoedig toe in ouderdom, be..
haaglijkheid en wasdom ; en toen de moeder eindelijk ook
zelve het H. Doopsel had ontvangen, ging zij dagelijks met
hare Kruisen naar de kerk om den Gekruisigde te
aanbidden, bij Hem troost en verlichting te zoeken en
Hem haar drie Kruisen op te offeren .
Ga en doe insgelijks, lieve lezer of lezeres . Aan
kruisen ontbreekt het u immers niet, en de Gekruisigde
is u evenzeer nabij .

VII.
HIJ KIEST EIEREN VOOR ZIJN GELD.

it zegt men
schrijft Tuinman -- van iemand,
,,
die zich met minder laat vergenoegen .
Uitvoeriger en duidelijker verklaart het v, d . Hulst
in zijn Vaderlandsehe Spreekwoorden, waar ik lees
Eieren voor zin geld kiezen is, in vele gevallen, zich,
na veel misbaar gemaakt te hebben, te laten vinden, met
eerie kleinigheid tevreden te zijn ; ja, somtijds van
eene zaak zeer slecht af te komen ; maar het zegt ook
zich door vrees in den hoek te laten jagen ." 1}
Ter opheldering dienen hier eenige historische herinneringen, waarin de beteekenis van dit spreekwoord
hare toepassing vindt ; daarna wordt medegedeeld, wat
de overlevering over den oorsprong er van verhaalt .
Toen Nieuw Amsterdam (thans New-York) nog klein
en in wording was, kwam eens een soldaat van het
naburig Gouverneurs-eiland dáár een kijkje nemen, en
zag onder het vee, dat dáár graasde, een makke kraai
huppelen . Uit aardigheid schoot de soldaat de kraai
dood, legde zijn geweer neer en wilde den vogel oprapen ; maar de eigenaar van het vee en van de kraai,
een Hollandsche boer, die daar vlak bij woonde, greep
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i} N. van der Hulst, Vaderlandsche Spreekwoorden,
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het geweer van den soldaat, hield hem den loop voor
den neus en dreigde hem te zullen doodschieten, doch
verklaarde ten slotte, dat hij hem vrij zou laten, als
hij de kraai opat. Echter mocht hij den vogel vooraf
van de vederen ontdoen, en eenigszins over een vuur
van spaanders en takjes braden .
De soldaat, door vrees in den hoek gejaagd, koos
eieren voor zin geld en begon weldra te eten ; maar,
toen hij ongeveer de helft verorberd had van den vogel,
die doorgaans op krengen aast, begon het hem zoo te
walgen, dat hij verklaarde liever doodgeschoten te worden, dan het overige van het boutje op te peuzelen .
De Hollander achtte zich echter voldaan en overhandigde het geweer aan den soldaat ; maar nauwelijks
had deze zijn wapen terug, of hij dreigde nu op zijne
beurt hem te zullen doodschieten, als hij de andere
helft niet terstond opat.
De boer nu op zijne beurt in het nauw gebracht,
koos ten slotte ook eieren voor zfn geld en at met
niet weinig tegenzin de rest van het vleesch op, totdat er
ten laatste van de geheele kraai niets meer te zien was .
Toen de krijgsman vertrokken was, bracht de boer
de zaak ter kennis van den commandant op Gouverneurs-eiland, wiep hij verklaarde, dat een soldaat moedwillig zijn tamme kraai had doodgeschoten, waarop de
generaal hem veroorloofde den schuldige uit te zoeken
en aan te wijzen.
Dit gelukte, en de soldaat moest voor den generaal
verschijnen, die hem dreigend vroeg
Hebt gij ooit dien man ontmoet?
Waarop de
soldaat met een lachje antwoordde
- Jawel, generaal, gisteren had ik het genoegen met
hem op 't veld te dineeren .
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Dit snedige antwoord vond de Hollander zoo aardig,
dat hij zelf begon te lachen . Daarbij kwam nog de gedachte dat zijne vrienden erg den draak met hem zouden
steken, indien alles uitkwam, en dus besloot hij zeer
verstandig maar weer eieren voor zin geld te kiezen
en de zaak te laten rusten .
Deze kraaien-geschiedenis gaf ook 't bestaan aan het
Amerikaansche spreekwoord : Eene kraai eten, waarmede men dan zeggen wil : zin eigen woorden moeten
slikken .
Van der Hulst verhaalt, dat een 4ostenrijksch officier, die aan het hoofd eener compagnie het gebergte
doortrok, Napoleon ontmoette, die slechts een klein gevolg bij zich had. Maar Napoleon, die des officiers gevangene had kunnen en moeten zijn, wist zich knaphandig door eene machtspreuk te redden . Met een vaste
stem, die niet de minste vrees verried, riep hij den
officier toe : «Ik wil geen gebruik maken van deze toevallige ontmoeting . Terug ! want weet, achter gindschen
heuvel rukt mijne divisie aan . Wijk ! zoo gij uw volk
niet vruchteloos wilt opofferen !"
De officier liet zich door deze stoute maar listige taal
misleiden, koos eieren voor zmn geld, omdat hij een
overmacht vreesde, „die niet bestond, -- en Napoleon
ontsnapte aan het gevaar.
Hoe Rembrandt eens een gierigaard dwong eieren
voor zfn geld te kiezen, verhaalt de volgende anekdote .
Eens had een leelijke, oude gierigaard zich door hem
laten schilderen, maar had geen lust den gevorderden prijs
te betalen, en weigerde de schilderij te ontvangen, onder voorgeven, dat het portret niet gelijkend was . De
schilder bedacht een middel om den vrek tot rede te
brengen . Recht tegenover diens deur was eene her-
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berg, waar de Aai uithing. Hij trad er binnen en zei tot
den waard
-- Baas Versteene, mag ik een paar dagen een
aap, dien ik geschilderd heb, boven uwe deur hangen?
Met pleizier, meester ! - antwoordde Versteene,
die dacht : «daar zal ik geen schade bij hebben ."
Een uur later hing het portret van den ouden gierigaard boven de deur der herberg, met het opschrift
In den Aab.
Het duurde niet lang, of er stond een groote menigte
volks voor de herberg, en onder luid gelach klonk het
«He ! dat is de oude Hans Veerle !" Ook Hans zelf,
die van 't mooie bord gehoord had, dat elk ging kijken, kwam aanloopes ; maar toen hij onder het algemeen gelach zijn eigen portret gewaar werd, kreeg hij
van schrik schier eene beroerte . Terstond liep hij naar
den schilder en eischte zijn portret, dat hij ten volle
wilde betalen . Maar deze wees hem naar den kastelein,
dien hij eerst tevreden moest stellen . De gierigaard, hoe
ongaarne ook, koos eieren voor zin geld en betaalde,
boven de gevraagde som aan den schilder, tevens nog
een aanzienlijke vergoeding aan Versteene voor 't gemis van zijn mooi uithangbord . 1)
Ook op zedelijk-godsdienstig gebiedt vindt dit spreekwoord zijne toepassing. De heer Buloz, die in Februari
187 8 overleed, was de oprichter en hoofdredacteur vare
het befaamde tijdschrift : La Revue des Deux Mondes.
In de i So deeles, die hij heeft uitgegeven, wordt de
godsdienst door de geschiedenis gelasterd, door de wetenschap ontkend en door den roman in minachting
gebracht . In één woord, hij was een vrijdenker van de
i) De Uithangteekens, door v, Lennep en ter Gouw, I, i8o .
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ergste soort en heeft gedurende zijn leven, zooveel het
in zijne macht stond, de Katholieke Kerk een aanhoudend en ontzettend kwaad aangedaan . Maar, toen hij
op het punt stond om voor Gods rechterstoel te verschijnen, koos hij eieren voor zin geld ; want op zekeren
dag zijner langdurige ziekte zeide hij tot zijn getrouwe
echtgenoote, die hem geen oogenblik verliet : «Ik wil
niet sterven zonder de genademiddelen der Kerk ." En
op den dag, waarop hij zijne dwalingen erkende en
herriep, ontving hij de laatste heilige Sacramenten en
ontsliep hij in den Heer .
Evenzoo ging het met een anderen apostel des ongeloof s, den heer Littré, die in Juni i 8 8 i te Parijs overleed. Als groot taalgeleerde verwierf hij zich door de
vervaardiging dan zijn Histoire de la Langue Francaise,
en meer nog door zijn Dictionnaire Etymologiyue de
la Langue Francaise een onsterfelijken naam ; maar als
wijsgeer en vrijmetselaar behoorde hij tot de gevaarlijkste vijanden der Katholieke Kerk . Hij vertaalde o, a .
het Leven van Jesus, van den Duitschen godloochenaar
Strauss, in het Fransch, en was de medewerker, zoo
niet de ziel van een tijdschrift, geheel gewijd aan de
verdediging van het positivisme, en waarin hij zijn brutale loochening van God, van de ziel, van 't toekomstig leven, van hemel en hel in de aangrijpendste vormen openbaarde . En zie, ook hij, toen hij op 't punt
stond de eeuwigheid in te gaan, koos eieren voor zfn
geld, en verlangde van den priester, die hem bezocht,
het H . Doopsel te mogen ontvangen . En Littré ging
de eeuwigheid in met het merkteeken in de ziel, dat
in de hemelscha glorie de eindelooze vreugde zal uitmaken der door Christus' bloed gewonnen en door zijne
Kerk veroverde zielen
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Gelukkige menschen, die, zij het dan ook ter elfder
uur, nog eieren voor hun geld wisten te kiezen ! Niet
alle menschen hebben dat geluk.
Na deze ophelderingen rijst hier natuurlijk de vraag,
hoe men aan het spreekwoord : HJ kiest eieren voor
zin geld gekomen is, en waarom men datgene, waarvoor men zich laat vinden, juist onder het beeld van
eieren uitdrukt ; kon men ook niet gezegd hebben, hij
kiest knollen, noten, j5ruimen, of iets dergelijks voor zijn
geld?
Carolus Tuinman, die het spreekwoord aldus weergeeft : Hj zal wel aj5elen voor ijn geld kiezen, en
daarbij opmerkt, dat men voor aj5jelen ook wel eieren
zegt, geeft daarvan I, 53, de volgende verklaring
«Ik twijfel nauwelijks -- zoo schrijft hij -- of dit
spreekwoord is in gebruik geraakt uit de keur van dat
kind, 't geen een ander gedood had ; wanneer ter beproeving, of dit uit kwaadwilligheid, of onnoozelheid
bedreven was, daaraan een stuk geld en een appel
wierd voorgehouden, den laatste koos, en zoo het leven
behield .»
Van der Hulst echter verbeeldt zich, dat dit spreekwoord zijn oorsprong te danken heeft aan de volgende
geschiedenis, die hij geheel in versmaat mededeelt
«Op zekeren goren en donkeren wintermorgen ging
Louwtje, de eierboer, met zijne waar ter markt naar de
stad ; maar toen hij de herberg van bollen Tijs voorbij
kwam, waar binnen het vroolijk licht was en de kachel
lekker glorend stond, kon hij de bekoring niet weerstaan, er even binnen te wippen, en ofschoon hij kruis
noch munt bezat, een slok te bestellen, en zich
behagelijk bij den haard te schuiven . Dat slokje
deed zijn verkleumd lichaam goed, en hij bestelde
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nog een tweeden slok, er al lachend bijvoegende :
« Hoor Tijs, 'k heb nu geen geld, straks zal ik u betalen,
Wanneer ik naar de stad mijn eieren heb gebracht ."
«Neen, kinkel ! toetert Tijs, u zal de drommel halen,
ik heb zoo menigeen vergeefs weerom gewacht,
Die zoet en vol vertrok, maar nooit is weergekomen,
Ik heb bij hoog en laag, een vast besluit genomen
Die zuipt en niet betaalt, dat zweer ik bij het kruis,
Komt, wie hij wezen moog, niet strafloon uit mijn huis."
Louw, door die woorden van den waard ontstemd
en beleedig d, antwoordde
«weet, dat Ik u niet vrees, maar 'k wil geen moeite
of twist,
Kom, 'k zal u van mijn waar een half dozijntje geven,
Dan, dunkt mij, is het wel, dan zijn wij dubbel even
Kies eiren voor uw geld, dan is de zaak beslist. »
« Maar Tijs, voor rede doof, vaart voort met razen,
schelden ;
Schreeuwt met een heesche stem : neen boer, dat
zal niet gaan .
Ik zal je bont en blauw en lam en kreupel slaan ."
Aangevuurd en opgestookt door 't aanwezige kroegvolk, zet Tijs er een borrel op en stuift eindelijk in
woede en razernij ontstoken, op het boertje los ; maar
Louwtje zet zich schrap en geeft den aanvaller zulk
een geduchter klap,
«Dat onze hospes schreeuwt en draait en zuizebolt,
En zwijmend en bebloed in 't voetzand nederrolt ."
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~Nu is er, zooals 't gaat, een algemeen geschater,
Een ieder heeft het druk, een ieder roert den snater,
Dat boertje is eerst een vent ! zoo roept men overluid,
En lacht met schamp'ren hoon, den bollen hospes uit .
Sta op, roept onze Louw, nog eens moet gij 't herhalen,
Of zal ik mijn gelag met ez'ren u betalen?
Zoo neen, 'k ben weer uw man . -- Tijs tot den dood
ontsteld,
Vreest voor den tweeden klap : kiest eigen voor zIn geld,"

VIII .
HET BEDROG IS GROOT IN DE WERELD .

n de zeventiende eeuw zag neen niet zelden bij win •
keliers en dergelijken den Worstelaar door de wereld
voorgesteld als een man, die in den wereldbol zit, waar
hij met hoofd, handen en voeten sitsteekt, met het
onderschrift : Dus na ben ick door de Werelt.
Maar onder een van die worstelaars schreef een
.spotvogel
Met liegen en bedriegen sonder schromen,
is dese man dus na door de werel gekomen .
Men ziet, dat de uithangborden-philosofie van die
dagen juist niet tot de zoetsappigste behoorde, en dat
onze voorouders op die houten tafelen harde waarheden
te lezen gaven').
Dat zij er redenen voor hadden, leeren de volgende
kwinkslagen, die door Harrebomé als spreekwoorden
worden opgegeven, en als weerklank zijn van het bedrog
dier dagen
Overal is bedrog in, als men maar kans ziet geld
ie winnen, zei de vrouw in alle eenvoudigheid : in
min tjd waren de jierziken wel driemaal grootex .
Overal is bedrog in, zei de Westfaalsche boer,
i)

v. Lennep en Ter Gouw . De Uithangteekens, IL, 5 .
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men maakt zeifs dej5anharingen en eieren ook al kleiner .
Het bedrog ir groot in de wereld, zei de mof, en
h1 kocht een sftrot voor een bokking.
Bedrog heet in een ruimeren zin : iedere oj5zetteljke
misleiding van anderen ; maar in een bepaalderen zin
voorbedachte verschalking der goede trouw met een boos
oogmerk. Vandaar de spreekwoorden : Die licht gelooft,
wordt licht bedrogen, en : Niemand wordt bedrogen,
dan die betrouwt, hetgeen een rijmpje aldus weergeeft :
Die nimmermeer en denct of kwaed,
Wordt Naest bedrogen, tot zin schaed.
In dien zin wordt ook gezegd : In het fijnste ("of
beste laken is het meeste bedrog, welk spreekwoord
op sch~ndeugd ziet ; want evenmin als een elk in die
stoffe (het laken) het bedrog zoo terstond opmerkt,
evenmin vermoedt een ieder zoo aanstonds, dat hf zich
om den tuin laat leiden door iemand, die -- zooals
Tuinman dat zegt -- «wel bedriegelijk, met een effen
bakhuis, als ware dat met een klomf, gestreken, den
fEnen speelt, in het nabootsen der ware godzaligheid .»
Toepasselijk is hier, wat zekere notaris Driehl, een
Duitscher, verhaalt van den Mormonen-koning, Brighan
Young, dien hij persoonlijk gekend heeft
Een barbier, te Salt Lake City, had een stumper in
zijn dienst, die door een ongelukkig toeval beide beenen
had verloren.
De knaap was een geloovig Mormoon, en zijne
bezigheid bij den barbier bestond in het poetsen van
de schoenen der klanten .
Eens had een Mormonen-apostel in eene preek gezegd,
dat Brighan Young wonderen kon verrichten ; dit had
de kreupele man ter harte genomen en hij begaf zich
naar broeder Brighan.
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«Gij weet, broeder,» zoo sprak hij dezen aan, «dat
ik gedurende tien jaren eer ijverig Mormoon ben geweest. Ik weet ook, dat gij wonderen kunt verrichten,
en ik smeek u daarom, geef mij mijne beenen wedera
«Gij hebt, zoo antwoordde Brighan met de hem
eigen gevatheid, «gij hebt volkomen gelijk, mijn jonge
vriend : ik kan werkelijk wonderen verrichten, en het
behoefde mij slechts eene handbeweging te kosten, om
u weder in het bezit uwer beenen te stellen. Maar
bedenk goed : wij leven in deze wereld zestig, en, zoo
wij zeer sterk zijn, zeventig of tachtig jaren . Daarna
volgt de eeuwigheid, mijn zoon . Wat zou nu het geval
worden, zoo ik u uwe beenen hergaf ? Bij de opstanding zult gij weder in het bezit gesteld worden der
beenen, die gij zoo ongelukkig verloren hebt ; maar
ook die, welke ik u geef, zoudt gij moeten behouden,
en zoo zoudt gij eeuwig op vier beenen moeten gaan,
hoort gij, eeuwig ! Is het daarom niet beter, dat gij u
in deze korte spanne tijds zonder beenen behelpt ?~
De jonge Mormoon geloofde zijn koning en profeet
en verwijderde zich welgemoed 1).
Wat men soms al niet verzint om iemands goede
trouw te verschalken, leert de fopperij van een kermisreiziger, die liet uitbazuinen, dat bij hem iets wonderlijks te zien was, namelijk : een paard, dat de kop
dáár had staan, w Ar de staart van andere dieren stond.
Dat wonder lokte vele nieuwsgierigen ; maar wat
kregen zij te zien, als zij in den stal waren ? Een gewoon
paard, dat met den staart aan de kribbe was vastgebonden . Ziet menschen, zoo expliceerde dan de
kermisman, «andere paarden hebben dáár den kop (en hij
i)

Dc Mormonen, door Y . Meijer. Iris,

Utrecht, J. W. Leeftang .

aft. Juni 1886, blz . 436 .
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Wees op de kribbe) ; maar mijn paard heeft er den staart.»
Hoe vernuftig een bedrieger zich soms tracht vrij te
pleiten, bewijst het volgende staaltje
In een plattelands-gemeente riep een koopman, voorzien van een ton haring : Hollandsche nieuwe !
Door de lage prijzen had de man veel aftrek, maar
al spoedig bleek het, dat hij oude in plaats van nieuwe
haring verkocht.
In een oogwenk wist het de burgemeester, en werd
de man door den veldwachter opgepikt . De instructie
begon dadelijk
Wat roep je ?»
vroeg de burgemeester .
-- Nieuwe haring, burgemeester.»
Wat is dat dan ?
-- Ouwe, burgemeester .»
Dan bedrieg je toch de menschen ?»
De koopman laat een bord zien, waarop drie kleine
nieuwe haringen liggen, en antwoordt
Nee, burgemeester, dat is niet waar ; ik roep
nieuwe haring, en zoo u ziet, heb ik ze ook, maar ik
laat de menschen nemen, wat ze willen, en nu blijkt
het, dat zij allemaal liever de ouwe dan de nieuwe
hebben, omdat ze veel grooter zijn .»
Dat bij het gezamenlijk drijven eener zaak, de eerre
vennoot door den anderen soms op schandelijke wijze
wordt misleid, zet een kluchtig verdichtsel volgenderwijze aan de kaak :,
Twee jongens, Piet en Jan, gingen eerre vennootschap
aan . Zij brachten elk twee centen aan, en kochten daar
eerre fijne sigaar voor .
Piet nam de sigaar het eerst, en had 'n twintig
trekjes gedaan, toen Jan zeide
-- Nu wordt het mijne beurt .»

SS
't Is waar,» - antwoordde Piet
«wij hebben
eene vennootschap aangegaan, maar ik ben directeur,
daarom rook ik, j~ bent aandeelhouder, en, als je wilt,
mag je er bij spuwen .»
Hoe door het sluwe opjagen en primeeren van de
Beurs, tonnen gouds in zakken overgaan, waar ze niet
thuis behooren, zegt 't antwoord op de volgende vraag .
-- Wat is beursspel ? - vroeg iemand.
Dat is» - antwoordde de andere -- ceene kin .
derkamer, waar de grooten de kleinen uitkieeden. »
Niet zelden echter bewaarheidt zich het spreekwoord
H? meent een ander te bedriegen, en hf wordt zelf
bedrogen ; waarvoor als bewijs de volgende verhalen .
Een flinke boer, tevens burgemeester van zijn dorp,
verkocht op zekeren dag zijn wol aan een koopman
uit de stad .
Nadat de zaak op de plaats haar beslag had gekregen,
ging de boer naar binnen, om de papieren in orde
te maken .
Teruggekomen miste hij een kaas, die op een plank
achter de deur gestaan had, terwijl het tevens zijne
aandacht trok, dat een der zakken, waarin de verkochte
wol zat, dikker was geworden dan vroeger . Hij was
echter volstrekt niet verlegen
Koopman,» -- zeide hij -- «ik ben vergeten,
hoeveel die zak precies r woog ; laat ons haar nog eens
op de schaal zetten .»
De koopman kon daar natuurlijk niets tegen hebben,
en de zak werd overgewogen. Het bleek toen natuurlijk,
dat het gewicht iets was toegenomen . De koopman
echter durfde niets zeggen, maar keek heel effen en trok af.
De boerin miste de kaas ook al spoedig en riep,
dat zij bestolen was.
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Wees maar kalm, Marijtje,~ -- zei haar man,
cik heb de kaas tegen één gulden twintig het pond
verkocht.» Zoo werd de bedrieger bedrogen .
Een flesschentrekker vroeg op monster eene bezending thee aan een koopman te 's-Gravenhage . De koopman zond ze af, doch betaling volgde niet.
Een tweede bestelling doet de flesschentrekker, en
de koopman geeft daaraan gevolg, doch zendt in plaats
van thee een pak steengin, en wel tegen rembours, om
zoodoende de bekomen schade, door het eerste pakket
geleden, te herstellen .
Het pak komt bij den flesschentrekker aan, deze
betaalt het rembours, doet het open en vindt de steengin
met het voorschrift : «te gebruiken na den eten .» Zoo
bedroog bedrog zichzelf.

In een kleine stad werd bij een specialiteiten-gezelschap een man met gedresseerde honden aangekondigd .
De begaafdste hond zou het kunststuk verrichten, de
Marseillaise op de piano te spelen.
Het schrandere diertje springt op de taboeret en
begint met krachtigen pootaanslag dit volkslied te
spelen . Plotseling roept een van de bezoekers : «Poesjes !
Poesjes ! » Het hondje spitst de oorgin en vliegt in de
aangeduide richting, met opgestoken oorgin en strijdlustig kwispelenden staart, weg . De Marseillaise blijft
echter doorspelen : het was een piano met mechaniek !
In Vlavelo was een toovenaar, die voorgaf, dat hij
regen kon maken . Tijdens een langdurige droogte verzekerde hij namelijk, dat hij het den volgenden dag
zou doen regenen. Toevallig barst den volgenden dag een
geweldig onweer los, en de regen viel bij stroomen neder,
echter zóó overvloedig en met zóóveel geweld, dat hij
op verschillende akkers groote verwoestingen aanrichtte .
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Toen de Kanakken bemerkten, hoeveel schade zij
geleden hadden, waren zij woedend op den toovenaar
en eischten van hem, dat hij schadevergoeding zou
geven . En, of de arme man zich al verontschuldigde,
door te beweren, dat hij den regen niet gemaakt had,
niets mocht baten : de wilden dwongen hem, alle door
den regen veroorzaakte schade te vergoeden . Zoo loonde
het bedrog zin meester, en sedert dien tijd heeft hij
geen regen meer gemaakt') .
Onder de legenden, welke het eerst gedrukt zijn,
behoort er ook eene, die het leven van den H . Nicolaas
bevat. Deze zeer oude legende nu beschrijft, op volgende eigenaardige wijze, de lotgevallen van een bedrieger.
«Er was een man, die zeer achteruit ging . Hij ver..
zocht een jood, hem geld voor te schieten ; maar de
jood zeide : « Stel mij een borg of pand. » Hij echter
antwoordde : «Ik ben tot geen van beide in staat, doch
ik wil u een eed zweren bij den H . Nicolaas, dat ik
u eerlijk betalen zal .» De jood nam hem den eed af
en schoot hem het geld.
Nu maakte de Christen groote winsten met dit goud .
De jood bespeurde zulks en zeide tot hem : «Gij moest
mij nu betalen . Doch de Christen antwoordde : « Hebt
gij dan vergeten, dat ik u reeds betaald heb ? »
Hiervan schrikte de jood zeer en zeide : « Gij spreekt
onwaar, gij hebt mij niet betaald : gij moet mij daarop
een eed zweren .»
Nu liet de Christen een hollen wandelstok maken en
vulde dien met goud, en toen hij nu den jood zijn eed
zoude afleggen, gaf hij hem dien stok over en zeide
« Houd dien stok in de hand, terwijl ik den eed doe .»
i) Annalen v . 0 . L . V, v . 't H. Hart,

is

Maart 1897 .
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Zulks deed hij met het listig overleg, dat hij zou
kunnen zweren, hem het geld wedergegeven te
hebben .
Zoo deed hij dan den eed, dat hij betaald had, wat
hij schuldig was . Hierna gaf de jood hem den stok
terug, verwijderde zich bedroefd en zeide : «Helaas,
Nicolaas, hoe kan ik u nog vertrouwen ? hij had mij
bij u gezworen, en toch moest ik al dat goud verliezen . »
Maar nog had de Christen dien stok bij zich, toen
hij langs den weg ging zitten en daar in slaap viel.
En zie, hij werd overreden door een wagen, zoodat hij
zelf het leven verloor, en zijn stok door midden ge .
broken werd, en het goud er uitviel . Nu ontdekte men
zijn bedrog, en de jood kwam daar ook bij en zag het .
Toen zeiden de menschen tot hem : «Neem gij dat goud
op, want u hoort het toe .» Aldus bestrafte de H . Nicolaas dien man.
Nu sprak de jood : «Nicolaas, gij hebt eerlijk gehandeld ; doet gij nog een teeken, en maakt gij den doode
weder levend, dan laat ik mij doopera
.»
Werkelijk deed God den doode, om des H . Nicolaas
wille, weder opstaan, en de jood erkende, dat hij tot
dusverre niet in het rechte geloof geleefd had ; hij liet
zich doopera en , diende God voortaan met ijver .
Het begin van dit opstel was een uithangteeken, ook
het slot zou een uithangbord zijn
Te Ferwerd, in Friesland, had een bakker, van wiep
men vertelde, dat hij 's nachts met een schuitje zakken
vol meel smokkelde, op zijn luifel doen schrijven
De zegen komt van boven
Dat moogt g vn gedooven.
Maar den volgenden morgen had een ander daaronder geschreven
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Dat lieg je, duivelsch gui,e,
Die zegen komt uit jou schuifel) .
Inderdaad, het is zooals het spreekwoord zegt
De wereld is vol bedrog :
Zoo was het, en zoo is 't nog .
i) v . Lennep en Ter Gouw, De Uithangteekens II, 3t .

Ix.
HIJ HEEFT VRIJ WAT OP ZIJN KERFSTOK.

W

aar al zoo naar toe, Doortje ?»
«Voor moe, boodschappen doen.»
«Braaf, braaf ! pas maar op, dat gij je geld niet
verliest . »
« 0 neen, dat kan niet, ik heb geen geld bij me ;
wij borgen alles.»
Zie, dat meisje zou voorheen gezegd hebben

« WI

halen alles o~ den kerfstok, »

Maar wat is de kerfstok?
De kerfstok is een lang, plat en net afgeschaafd
stokje of houtje, in den vorm van eene liniaal, maar
wat dikker, waar men kerven in snijdt bij wijze van
boekhouderij, en was oudtijds, vooral bij herbergiers en
ook bij winkeliers in gebruik om aan te wijzen, hoeveel borrels, pinten, bronden enz, de houder van den
kerfstok op crediet gebaald had.
Gewoonlijk hadden schuldeischer en schuldenaar elk
een stok, die te gelijk gekerfd werden, en waarvan
dus de insnijdingen nauwkeurig met elkander moesten
overeenkomen, zoodat vervalsching onmogelijk was .
Kwam iemand b . v, voor de eerste maal bij een
bakker om brood te halen, dan nam de bakker twee
--
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stokjes van dezelfde grootte, legde deze tegen elkaar
en sneed dan over beide een kerfje aan den eenen
kant voor het roggebrood, aan den anderen voor
het tarwebrood. Een der aldus ingesneden stokken
behield hij zelf, den anderen gaf hij aan zijn klant .
Evenzoo deed hij vervolgens Tederen keer, als er brood
op crediet gehaald werd .
Had iemand vrij wat op crediet gehaald, dan zeide
men : Hij heeft vnI wat of veel op zmn kerfstok .
Ging zoo iemand maar door met lossen en borgen,
dan zeide men : Hij haalt maar immer oj5 den ouden
kerfstok en denkt : Min kerfstok is nog geen tzer,
d, i . : er kan nog meer bij .
Liep eindelijk de kerfstok te hoog, of liep het over
den kerfstok, zoodat de winkelier, beducht voor zijn
geld, het borgen eindelijk moede werd, dan moest men
zin kerfstok afdoen, d . i. zijn schuld betalen ; deed men
dit niet, dan werd zin kerfstok zer, d, i, dan kon men
niets meer geborgd krijgen en Jan Crediet was dood.
De kerven waren lijntjes en kruisjes. Een kruisje
stond gelijk met tien lijntjes . In de oude taal drukte
men dit uit door te zeggen : tien kerven doen een
kruisje.
Ook zeide men voor kerf wel schree,; een woord,
dat wij nog gebruiken in : Een schreefje aan den balk,
er een schreef door halen, en een schreefje voor hebben.
Wel heere mijn tijd, uwes hier! nou, dat is ook een
schreef e aan den balk, hoor! of : dat mag men wel aan
den balk schaven, of : daar had ik al lang een schreefje
doorgehaald, d, i, al heelemail niet meer op gerekend .
- Nou ja, maar je bent ook alle menschen niet
hebt een schreefje voor .

Hoewel nu die boekhouderij met den kerfstok niet
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meer in zwang is, wordt toch het woord nog dikwijls
in figuurlijken zin van zedelijke schulden gebezigd en
daarbij ook nog aan zijn eerste beteekenis gedacht .
Heeft iemand b, v. veel op zijne rekening d. 1 . veel
kwaads bedreven, dat nog niet geboet, nog niet goed
gemaakt is, dan zegt men : Hf heeft heel wal o~ zfn
kerfstok.
Wordt iemand, naar zijne meerring, ten onrechte voor
dit of dat aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld, dan
zegt hij : Ja, maar dat wil ik niet o~ min kerfstok
hebben.
Gaat iemand bij voortduring de maat der welvoegelijkheid te buiten, gaat een deugniet maar immer voort
met zondigen, zoodat hij van kwaad tot erger vervalt
en ieder weldenkend mensch zich aan hem ergert, dan
raakt ook het grootste geduld eindelijk uitgeput en
zegt men : maar nu loofti het toch over den kerfstok,
of nu is de kerfstok, d, i . de maat, vol, nu moet hij
maar hebben wat er bij staat, en zonder verbidding
valt dan de straf op den schuldige neer en moet hij
zin kerfstok afdoen.
Zoo gaat het bij de menschen en zoo gaat het bij
God . Want niet immer laat God de zonde en de boosheid in de wereld straffeloos groeien ; Hij heeft voor
enkele personen zoowel als voor geheele volkeren eerre
maat en een tijd bepaald ; is deze eenmaal vol, dan
valt zijn straffende hand gevoelig op hen neer .
Hoewel de Goddelijke barmhartigheid volgens hare
natuur oneindig is, is zij toch in hare werkingen begrensd . Diensvolgens komt er eenmaal een einde aan
Gods erbarming en geduld, en gelijk het getal der levensjaren van Tederen mensch bepaald is, zoo is ook
eenmaal de maat zijner overtredingen gevuld . Dan
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wordt de zondaar uit dit leven opgeroepen en het gestrenge oordeel wacht hem .
Deze leer zegt de H. Augustinus, wordt bevestigd in
de H . Schrift .
Lang wachtte de Heer met de bestraffing der god .
delooze Amorrheërs, want, sprak Hij, « Tot dusverre is
de maat hunner zonden nog niet vol, Zoodra zij echter
vol was, kwam over hen de toorn des Heeren als een
onweder en allen werden verdelgd.
En wie kent niet de geschiedenis van den godvergeten koning Balthazar !
Zekeren nacht, gedurende het beleg van Babylon, dat
hij met zijn duizend rijksgrooten het feest der goden
in dronkenschap en wellust vierde en de brooddronkenheid ten top gestegen was, beval hij de gouden en
zilveren vaten, die zijn grootvader uit den tempel
van Jerusalem had weggeroofd, aan te brengen om
daaruit den wijn ter eere zijner goden te drinken.
Zijn bevel werd volbracht en de schalen en bekers,
die weleer voor Jehova's offerdienst gebezigd waren,
werden door de baldadige en heiligschendende afgodendienaars op de schandelijkste wijze ontheiligd .
Maar nu ook was de kerfstok d . i. de maat zijner
zonden vol. Plotseling wordt het doodstil in de eetzaal .
Daar boven aan den wand der feestzaal, tegenover den
kroonluchter vertoonen zich vingers als van de hand
eens menschen ; zij schrijven eenige woorden en verdwijnen, maar het schrift blijft staan .
De koning bezwijkt bijna van schrik en al zijne rijksgrooten zijn van angst verpletterd . Niemand is in staat
het schrikbarend schrift te lezen ; de Babylonische Wijzen worden geroepen, maar hunne kennis schiet te kort,
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en de angst van den koning en al zijne rijksgrooten
vermeerdert elk oogenblik .
Toen riep men Daniël, den profeet van den waren
God. En Daniël strekte de hand naar den schuldigen vorst
uit en zeide hem : «Dat is het schrift, dat daar geschreven staat : Mane, Thekel, Phares, en dit is de uitlegging
Mane : uwe dagen, o koning, zijn geteld. Thekel : gij
zift gewogen en te licht bevonden . Phares : nu is de
maat vol en uw koninkrijk zal verdeeld en aan de
Mediërs en Persen gegeven worden .
En gelijk Daniël voorspelde, zoo geschiedde het ook .
Dien eigen nacht nog werd Balthazar van het leven beroofd, de Mediërs en Persen verwoestten zijn rijk en verdeelden het onder elkander .
Hoe lang wachtte niet de Heer met de bestraffing
van het zondige Jerusalem ! » Hoe dikwJls», kon dan
Christus zeggen, «heb Ik u, o Jerusalem, willen vergaderen, gelJk Bene hen hare kiekens onder hare vleugelen vergadert, maar g hebt niet gewild."
Neen, het heeft niet gewild . Het stapelde schuld op
schuld . Niet genoeg, dat het zich vergreep aan Gods
Zoon, het vergreep zich ook aan zoo menigen Apostel
en leerling, dien God zond om het tot inkeer en boete
te brengen . Dit ging zoo lang, totdat de maat der boosheid vol was ; toen werd het geslagen, verwoest en verdelgd en ging in vervulling Christus' voorspelling : ~Al
deze dingen zullen over Jerusalem komen, omdat het
den tid der bezoeking niet gekend laeefl . »
In den jare 518 hield keizer Anastasius niet op God
met allerlei zware zonden te beleedigen ; maar eindelijk
was de kerfstok vol.
Op zekeren dag verscheen hem een eerbiedwaardig
man met een groot boek in de hand . Deze opende het
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boek en terwijl hij erin schreef, zeide hij tot den keizer : Tot straf uwer zonden neem ik u veertien jaren
levens af.
Onmiddellijk daarop verduisterde de lucht ; zware donderslagen lieten zich hooren, terwijl aanhoudende bliksemstralen een ieder de grootste vrees aanjoegen .
De keizer vluchtte in de af gelegenste schuilhoeken van
zijn paleis. Maar wie kan zich onttrekken aan Gods
gramschap ! Een bliksemstraal trof hem en hij stortte
dood neder. (Baronius)
Dit moge voor een ieder, die heel wat of veel o~ den
kerfstok zins gewetens heeft, eene aansporing zijn, dien
kerfstok door betrouw en boete te vereffenen en af te
doen, want wie onboetvaardig voortleeft, denkende
~Er kan nog meer bij », stelt zich bloot aan het grootste gevaar, daar hij niet weet, wanneer de maat zijner
zonden vol is, en of niet de eerste de beste zonde de
maat doet overloopen en God hem voor zijn rechterstoel daagt om zijn kenstok af te doen .

x.
HET ZAL VERGEVEN EN OOK VERGETEN ZIJN .

oen Elisabeth, de beruchte koningin van Engeland
reeds hoog van jaren was, koos zij eenjongen man,
den graaf van Essex, tot haar gunsteling, verhief hem
tot de hoogste waardigheden en gaf hem een ring,
versierd met een diamant, in den vorm van een
hart ten geschenkti, en voegde er de belofte aan toe
Mocht g ooit in eenig geval m fn bistand behoeven, toon ml dezen ring en ik zal uw verlangen vervullen .

Toen nu later Essex om staatkundige redenen in
gevangenschap geraakt en ter dood veroordeeld was,
verzocht hij zijne nicht, Lady Howard, met dezen ring
naar de koningin te gaan en haar beschermende tusschenkomst in te roepen . Maar Lord Howard, een bittere vijand van Essex, verbood zijne vrouw aan dat
verzoek te voldoen, -- en de terechtstelling volgde .
Toen Lady Howard op haar sterfbed lag, bezwaarde
haar deze zaak het geweten, en zij liet Elisabeth dringend noodigen tot haar te komen, wijl zij een geheim
te onthullen had.
De koningin voldeed aan die uitnoodiging en vernam van de stervende, wat er destijds gebeurd was,
waarop Elisabeth in tranen uitbarstte en sprak : God
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moge u dat vergeven, maar ik vergeef het u nooit, l)
Zoo doet een slecht Christen . Een oprecht Christen
daarentegen doet anders . ; Hoe ook beleedigd en verongelijkt, zijne spreuk en levenswijze is : Het zal
vergeven en ook vergeten zin.
Zeer schoon zien wij dit o, a . bevestigd in Maria
Stuart, die ongelukkige koningin van Schotland, zoo
zinrijk door Professor A . L de Rijk Gemartelde Majesteit genoemd .
Verschalkt door de huichelarij van voornoemde
Elisabeth, die zich hare nicht en vriendin noemde
en haar sinds jaren zulke lieftallige brieven geschreven had, vluchtte zij in haar nood naar Engeland
tot hare nicht en gewaande vriendin. Maar zij had
zich moeilijk aan slechter handen kunnen toevertrouwen ; want nauwelijks had zij voet aan wal gezet, of
zij werd op Elisabeths last gevangen genomen, belogen,
belasterd, getergd, en nadat zij gedurende bijna de
helft van haar leven, d. i, gedurende achttien jaren,
in de gevangenis gezucht had, zonder dat ooit ) zelfs
niet in haar stervensuur een katholiek geestelijke haar
naderen mocht, -- door Elisabeth veroordeeld om
door de bijl te sterven .
In rechten geldige oorkonden hebben overvloedig
Maria's Stuart onschuld bewezen en Vondels woord
bevestigd
Tzvee~unten hebben haar de bijl door 'Evleesch gedreven :
Haar erfrecht tot den Kroon, en haar Katholisch leven.

Maar toch, toen zij stierf, stierf zij, hoe ook verongelijkt en gemarteld, zonder eenigen wrok tegen
hare vijanden ; allen vergaf zij van ganscher harte,
i) Anegarn III, 86, en Dr . Laurillard Huisraad, blz . 1 47 .
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en, gelijk de geschiedenis meldt, zond zij nog op
het schavot, met het kruisbeeld in de hand, een
roerend gebed voor hare beulin Elisabeth ten Hemel op.')
Zeker, als iemand ons beleedigd of verongelijkt
heeft, dan vordert de natuurlijke billijkheid zoowel als
de Openbaring ~) dat hij ons zoodra mogelijk om
vergiffenis vrage, schuld belijde en naar vermogen
voldoening en vergoeding geve ; maar al doet hij
dat niet, en al is ook het onrecht geheel aan zijne
zijde, en al hebben wij van onzen kant geen de minste
aanleiding tot de toegevoegde beleediging gegeven, -toch moeten wij hem, niet eens maar altijd, aanstonds
van harte vergeven, en in den regel ook aanstonds
bereid zijn deze vergiffenis in woorden te verklaren,
zoodra wij daarom verzocht worden .
Doen wij dat niet, dan bezitten wij de liefde niet,
en zonder deze kan niets ons baten . Dan baat ons
geen geloof en geen hoop, dan verwerpt God ons
en onze werken, al zouden wij ook den marteldood
voor Hem willen sterven . ~)
Akelig duidelijk leert dit de geschiedenis van twee
Christenen, Sapricius en Nicephorus, die omstreeks
de derde eeuw te Antiochië in Syrië leefden en
aanvankelijk door de innigste banden der vriendschap
met elkaar verbonden waren .
Door een onbeduidend voorval, door een kleine
spotternij van Nicephorus, werd de . eigenliefde van
Sapricius gekwetst, en deze kleine beleediging maakte
hen van vrienden vijanden, zoodat zij niet meer bij
elkaar kwamen en elkaar zelfs op den weg ontweken .
i) Geschiedvervalsehing, blz, 644-647,
Matth, V, 23, en Ephes. IV, 26 .
3) 1 Cor . XIII, 3,
2)
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Nadat dit zoo een tijdlang had geduurd, kwam
Nicephorus gedachtig aan het woord van den Apostel
Joannes : Wie z»n broeder haat, is een moordenaar,
het eerst tot bezinning, en als meenende, dat hij, door
zijn onschuldige spotternij, de aanleiding tot deze verwijdering gegeven had, deed hij den eersten stap tot
verzoening.
Hij wendde zich daarom tot de kennissen van Sapricius,
en liet hem door deze om vergiffenis vragen en om
hernieuwing der vorige vriendschap .
Deze echter, in plaats van, gelijk de plicht hem
gebood, de aangeboden hand van verzoening met vreugde
en van harte aan te nemen, deed het tegendeel en
wees, zelfs tot driemaal toe, het verzoek van Nicephorus
hoogmoedig af.
Daar echter de liefde weer het hart van Nicephorus
in bezit genomen had, liet hij zich daardoor niet tot
gramschap verleiden, maar ging in eigen persoon tot
Sapricius ; maar deze liet zich niet verbidden en bleef
onverzoenlijk.
Nu gebeurde het, dat Sapricius onder de vervolging
van keizer Valerianus voor den rechterstoel gedaagd
en, na openlijke belijdenis van zijn geloof, ter dood
veroordeeld en naar de strafplaats gevoerd werd om
onthoofd te worden .
Zoodra Nicephorus dit vernam, spoedde hij zich
naar den weg, langs welken Sapricius gevoerd werd .
Het was hem onverdragelijk met iemand in vijandschap
te zijn, die den dood te gemoet ging en zelfs een
martelaar zou tinorden . En toen hij hem had ingehaald,
wierp hij zich voor hem op de knieën en smeekte
luide : Martelaar van Jezus, zoo ik u beleedigd heb, vergeef
mi!
maar Sapricius wendde het hoofd om en zweeg.
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Nicephorus stond weer op en liep Sapricius nog
verder na ; en toen deze reeds op de strafplaats was
aangekomen, deed hij nog een laatste poging, dan . . . .
wederom te vergeefs.
Maar nu ook brak de rechtvaardige wraak van God
over den rampzalige los, die zijn broeder niet wilde
vergeven. God wilde namelijk niet toelaten, dat zulk
een groot zondaar tegen de liefde, dat Sapricius de
eer des martelaarschaps ontving . God onttrok hem
zijne genade, en hij, de onverzoenlijke, die reeds het
hoofd gebogen had om den doodelijken slag te ontvangen, hief het hoofd weêr op, en aangegrepen door
angst voor den dood, vroeg hij genade, verzaakte zijn
geloof en verklaarde zich bereid om aan de valsche
goden te offeren . . . .
Nicephorus, die dit vreeselijk tooneel aanschouwde,
riep hem toe : Min broeder, wat doet gj daar ? Wil
toch onzen goeden Meester niet verloochenen ! Maar
men kan wel begrijpen, dat Sapricius daarnaar niet
luisterde.
Toen wendde zich Nicephorus tot de gerechtsdienaars
en riep met luider stemure : Ik ben ook een Christen ;
Ik bid geen afgoden aan, maar verfoei ze , ik geloof
in den Heer Jezus, Wien Saj5ricius verloochend heeft!
Laat ml sterven in zine plaats .
En zoo geschiedde het . Hij ontving de straf, die
Sapricius had moeten ondergaan, en aldus beloonde
God den goeden, verzoenlijken man voor zijn geloof,
voor zijne liefde, voor zijne nederigheid, met den
schoonsten, verdienstelijksten dood, met de martelaarskroon ; teerwijl Hij den onverzoenlijken Sapricius verwierp, hierdoor tevens aan de wereld het bewijs
leverende, dat de plicht van vergeven en vergeten

Jo'
zóo heilig en noodzakelijk is, dat hij door geen ander
goed werk, zelfs door geen offer des levens kan vervangen worden . 11
- Maar, denkt wellicht iemand, die zwaar beleedigd
is : Vergeven wil ik het wel, maar vergeten kan ik
het niet !
- wie persoonlijke beleedigingen niet vergeten wil,
wil ook niet vergeven ; want wie vr willig d, i, zonder
reden of noodzakelijkheid de aangedane beleediging
of verongelijking in zijn geheugen terugroept en daar •
over denkt en spreekt, geeft ook in zijn hart nog aan
vijandelijke gevoelens toe . Van zoo iemand zegt men
Hj krabt de oude zeeyen ob ; want evenals iemand,
door de roven van oude en genoegzaam genezen
wonden of zeeren af te rukken, ze weêr opnieuw
rauw maakt en doet bloeden, zoo ook vernieuwt hij
de oude droefheid of vijandschap door weêr daarover
te denken, te spreken of ze op te halen : Men moet
geen oude koeiën uit de sloot halen, het moet vergeven
en vergeten blijven .
Dit leert uitdrukkelijk de H. Geest : Gedenk aan
geen ongeluk u door uw naaste aangedaan 2), en de
H . Paulus zegt : Gelik de Heer u vergeven heeft, zoo
ook moet gij vergeven. 3)
-- En hoe vergeeft de Heer?
In Hem blijft geen af gekeerdheid of wrevel
meer over ; Hij schenkt ons Zijn oude vriendschap
ten eenemale terug, en is ons even liefderijk en teeder
en goed gezind als te voren ; en verre verwijderd van
ons de bedreven zonden te verwijten, wil Hij er zelfs
i) Matth . V, 23, en 24.
2) Eccli X, 6.
3) Coloss. III, 13.
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niet meer aan denken : Ik wal aan hunne zonden en
ongerechtigheden niet meer denken, zoo spreekt Hij
door den mond van den H . Paulus ; en door den mond
van den Profeet Micheas verzekert Hij ons, dat Hij
alle zonden zal werpen in de diepte der zee . 1)
Iets anders is het, wanneer de herinnering aan het
geleden onrecht ons als tegen wil en dank voor den
geest komt en dus onvrijwillig is ; want dan is het
daaruit voortkomend gevoel van afkeer en wrevel ook
onvrijwillig, en dus geene zonde, maar slechts eene
btkorang tot zonde van vijandschap, om welke te
verdrijven gij echter altijd een uitmuntend middel bij
de hand hebt ; bid namelijk voor uw beleediger een
Onze Vader, dan doet gij goed aan uw beleediger,
maar meer nog aan u zelven, door namelijk de bekoring in verdiensten te veranderen .
Ook kunnen er soms redenen van voorzichtigheid
zijn, die aanraden of nopen niet meer zoo vertrouwelijk
enn gemeenzaam als te voren met iemand, die ons
beleedigd of verongelijkt heeft, om te gaan, b, v, een
gegronde vrees of een waarschijnlijk gevaar opnieuw
beleedigd te worden en opnieuw in oneenigheid te
geraken . In zulk een geval veroorlooft de christelijke
voorzichtigheid, kan zij zelfs verplichten den uiterlijken
omgang al naar omstandigheden te matigen of geheel
na te laten, mits, - en hierop komt het aan -- slechts
het hart hem oprecht en waarachtig vergeve, even
oprecht en waarachtig als wij hopen, dat God ons onze
zonden vergeve .
Tijdens de H . Joannes, bijgenaamd de Aalmoezenier, bisschop was in de groote stad Alexandrië, leefde
1) Hebr. X, 17, en Micheas VII, '9 .
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aldaar een voornaam heer, die een voortdurenden haat
tegen een ander in zijn hart voedde.
Na velerlei vergeefsche pogingen om hem tot verzoening te bewegen, zond de bisschop hem eene
boodschap, dat hij hem wegens eene belangrijke zaak
bij zich verwachtte .
Toen hij nu kwam, noodig 1e Joannes hem uit om
hem naar de huiskapel te vergezellen, daar hij eerst
de H . Mis wilde opdragen.
Er was behalve de ontbodene, niemand in de
kapel dan de misdienaar, met wiep Joannes de noodige
afspraak gemaakt had.
Nu was het destijds het gebruik, dat na de Consecratie het Onze Vader door den priester en diegenen,
welke de H . Mis bijwoonden, gezamenlijk en hardop
gebeden werd .
Toen zij nu kwamen aan de bede : Vergeef ons
onze schulden, gelik ook wij vergeven aan onze schuldenaren, hield Joannes en ook de misdienaar zich plotp
seling stil, zoodat de ontboden heer deze woorden
geheel alleen uitsprak .
Toen keerde Joannes aan het altaar zich om en
zeide : Bedenk eens, wat g dddr tot God zegt : gelik
ik zelf vergeef, dus vergeef G/ ook aan m !
De onverzoénlijke man gevoelde zich door deze
toespraak tot in zijn binnenste ontroerd ; hij viel den
H. Joannes te voet en sprak : Heer, wat Gf beveelt,
dat ben ik bereid te doen, - en hij verzoende zich vervolgens met zijn vijand uit ter harte en oprecht .

XI.
BLUSCH DE VONKEN VOOR DE VLAM .

I)

it spreekwoord wordt veelal gebruikt om den
mensch aan te sporen bij opkomende driften toch
voorzichtig te zijn. Want evenals eene vonk, niet
bijtijds gebluscht, een heel huis in lichtelaaie zetten
en in de asch leggen kan, zoo kan ook een opkomende
ongeregelde drift, wanneer ze niet aanstonds bij het
begin wordt bestreden en onderdrukt, den geheelen
mensch in vuur en vlam zetten en met lichaam en
ziel ten gronde richten .
Dus geldt dit spreekwoord alleman en een ieder,
want niemand is zonder driften : een ieder ontwaart
in zich zinnelijke aandoeningen o f neigingen, die door
een zinneljke oj5vatting van iets in hem worden
oj5gewekt en kern tot handelen aandraven .

Wanneer b. v, onze zintuigen of onze verbeelding
of beide ons iets als aangenaam of onaangenaam, voorstellen, voelen wij ons onwillekeurig daartoe getrokken
of daarvan afkeerig. Een hongerige, een welvoorziene
tafel ziende, zal er naar verlangen ; een voldane of
zieke er afkeerig van zijn . Vandaar de spreekwoorden
Honger dr,ift den wolf uit het bosch en Wat iemand
gaarne mag, daartoe is hij genegen .
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Iedereen derhalve heeft driften, daar ze een natuurlijk gevolg zijn van ons lichamelijk leven ; ze zijn ons
door God tot ons waarachtig welzijn geschonken, en
in zich, d, i. : zoolang ze door ons verstand niet opgemerkt worden, zedelijkerwijze iets onverschilligs, d, i . :
zedelijk noch goed, noch kwaad .
Maar zoodra ze door ons verstand worden opgemerkt, dan verandert de zaak ; dan moet de rede
onderzoeken, of het voorwerp der drift goed of kwaad
is en door den wil mag gevolgd of moet gevlucht
worden .
Bij de dieren, die ook driften, maar geen verstand
en geen vrijen wil hebben, heeft God zelf die zinnelijke begeerlijkheid door een natuurlijke inrichting
(instinct) zoo geregeld, dat zij onwillekeurig en gedwongen doen, wat voor hun leven en hunne gezondheid,
en het voortbestaan van hunne soort noodig is, en
zich van te groote buitensporigheid onthouden .
Zoo zien wij dan ook, dat alle dieren van dezelfde
soort overal en altijd op dezelfde wijze leven . Er is
geen eend ter wereld, of zij zoekt het water, en reeds
voor duizenden jaren hebben de hoenders het water
geschuwd ; en zoolang de wereld bestaat, zal de leeuw
andere dieren verscheuren, en de haas vreesachtig
blijven.
Dus moeten alle dieren, die alleen voor deze aarde
bestemd zijn, gedwongén Gods wil doen ; maar daarom
dan ook heeft hun doen en laten voor God geen
bijzondere waarde.
Bij den mensch echter bestaat er zulk een instinctmatige dwang niet. Hij zelf moet zijne richting
kiezen, zijn karakter vormen ; vrij en ongedwongen
moet hij zijn hart tot God verheffen, en uit eerbied .
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en liefde voor God, vrijwillig Diens wil doen, en zoo
de eeuwige zaligheid zich waardig maken .
Dies gaf God den mensch de gave des verstande
om Zijn wet en wil te onderscheiden, en met het
verstand ook de zedelijke vrijheid, door middel van
welke hij, geholpen door de genade, zijne driften
overeenkomstig de wet en den wil van God kan regelen, matigen en beteugelen .
Bemerken wij dus, dat eene begeerte of neiging
overeenkomstig Gods wil niet overdreven is, dan is
dit een edele drift, en mag gevolgd en zelfs vrijwillig
in ons worden opgewekt ; want zulk een edele drift
maakt de deugd gemakkelijk en beminnelijk, en is
immer de bron en oorsprong geweest van zoovele
grootmoedige en heldhaftige daden en dingen, die wij
in de Heiligen en in zoovele andere christelijke helden
bewonderen .
Toen b. V. de oude kruisvaarders onder den kreet
van God wil het I naar het Oosten opgingen, om het
H . Graf aan de handen der Saracenen te ontrukken ;
en toen, nu een groote dertig jaar geleden, duizenden
jongelieden, waarvan uit de edelste geslachten, op de
roepstem des Pausen, als eenvoudige soldaten dienst
namen in de gelederen der Zouaven, was het zulk
een edele drift, die hun daartoe den moed en de
volharding schonk .
Daarentegen bemerken wij, dat eene of andere neiging of begeerte naar een door God verboden voorwerp
streeft, dan is dit een kwade drift ; deze mogen wij
niet volgen, maar moeten wij aanstonds bij het begin
bestrijden . Doen wij dit niet, en geeft de wil er aan
toe, dan zondigen wij ; gelijk ook wij zondigen door
zulk een kwade drift vrijwillig in ons op te wekken ;
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of ook wanneer wij een edele drift te ver laten gaan,
zooals b, v. sommige ouders doen, die het kwaad in
hunne kinderen bestraffen, hetgeen zeer zeker een edele
drift is, maar dit doen onder schelden en razen, hetgeen verkeerd is.
In den staat der onschuld, vóór den zondeval, ging
dit alles veel gemakkelijker dan het nu gaat ; want
toen waren de zinnen en de verbeelding tTan den
mensch zóó volmaakt onderworpen aan de heerschappij
van zijne rede en zijn wil, en deze aan God, dat er
van den kant zijns lichaams geen ongeregelde begeerte
of bekoring kon ontstaan, tenzij de mensch zelf dit
eerst uitdrukkelijk wilde .
Dus voelde hij inwendig geen opwelling van gramschap, van haat, van nijd, onkuischheid of van dergelijke
ongeregeldheden meer ; maar alle driften streefden naar
de liefde en den dienst des Scheppers .
Maar na de zonde is dit alles anders en veel moeilijker geworden. Want toen de mensch door de zonde
weerspannig werd aan God, werden ook zijne zinnen
en zijne verbeelding weerspannig aan hem, en verloor
hij voor een groot gedeelte de heerschappij over zijn
zinnelijke driften, zoodat deze nu dikwijls zonder zijn
wil, ja zelfs tegen zijn wil, in hem opkomen en naar
het verbodene streven, en ten gevolge der persoonlijke
zonden, in het algemeen meer ten kwade dan ten goede
geneigd zijn .
Want al zijn wij in het H . Doopsel van de erfzonde,
de oorzaak dezer ongeregeldheid, gereinigd geworden,
zoo is toch die oproerigheid van onze zinnelijke begeerlijkheid tegen de rede en tegen God ons ten
strijde bijgebleven en zal ons bijblijven tot aan ons
stervensuur.
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Om ons op het gevaar dier zinnelijke begeerlijkheid
te wijzen, wordt ze door de Vaders wan het Concilie
van Trente zoo zinrijk de kiem, de tondel, de brandstof
der zonde genoemd .
En inderdaad ze is een tondel, een brandstof der
zonde ; want evenals er maar zoo weinig, één enkel
vonkje vuurs noodig is om een verzamelde brandstof
te doen opflikkeren, zoo is er ook maar zoo weinig
noodig om de kwade begeerlijkheid in ons op te wekken en in vuur en vlam te zetten .
Niet alsof het gevoel daarvan reeds zonde zou zijn,
geenszins ! niet het gevoel : de toestemming maakt de
zonde ; maar het waarschuwt ons tot voorzichtigheid,
evenals iemand, die een licht ontvlambare stof bij zich
draagt, voorzichtig wezen moet niet te dicht bij het
vuur zich te wagen, en op zijne hoede te zijn, als er
soms een vonk inspringt, deze aanstonds te blusschee
want : bluscht men het vonkje niet, dan, wordt het
eene vlam .
Wanneer iemand b . v. eene beleediging ontvangt,
wordt hij terstond eene beweging van gramschap
gewaar ; bluscht hij nu aanstonds die vonk, (die beweging) uit door te zwijgen en de beleediging als een
offer aan God op te dragen, dan zal hij niet slechts
onbeschadigd blijven, maar zelfs nog verdiensten inzamelen ; daarentegen geeft hij aan die beweging toe
door er over na te denken en ook uiterlijk zijne gevoeligheid te openbaren, dan zal niet zelden uit deze
vonk een vuur van twist en haat en vijandschap
ontstaan.
Helaas, dat zoo menigeen die waarschuwing in den
wind slaat! In plaats van aanstonds, gelijk de plicht
dit vordert, weerstand te bieden, als zich een kwade
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begeerte of drift in hens wil vestigen, geeft hij aan
die begeerte toe ; in plaats van zooveel mogelijk zich
voor het vuur te wachten, werpt hij zich midden in
het vuur der verleiding en zoekt hij moedwillig die
plaatsen, die personen, die gelegenheden, die gezelschappen en vermaken op, waar zijn slechte driften
voedsel en voldoening vinden .
Zoo doende wordt dan die drift der kwade begeerlijkheid in zijn binnenste al sterker en vuriger, totdat
ze eindelijk een hartstocht wordt, die hem boven het
hoofd wast, en die evenals een duivel of wild dier, hem
tegen wil en dank voortsleurt om hem, en vaak ook
anderen met hem, in den dood en het verderf te storten .
Ik heb eens gelezen, hoe tijdens den Amerikaanschen
oorlog, in I b I 2, boven de Niagara, een vijandelijk schip
in brand gestoken, de kabels gekapt, en daarna aan de naar
den waterval voerende schietstroomen werd prijsgegeven .
Welnu, duizenden menschen vinden hun beeld in
dat schip . Door het vuur der hartstochten in vlam
gezet, losgerukt van de ankers der vreeze Gods en
der zelf beheersching, gaan zij op een schietstroom voort
om al sneller en sneller af te dalen en eindelijk in den
afgrond des verderfs te verdwijnen .
Want dit immers is Tederen slechten hartstocht eigen,
dat hij de hersens van den mensch zoodanig verwart,
en aan zijn wil zoodanig een verkeerde richting geeft,
dat hij te blind wordt om zelf in te zien, in welken
afgrond van verderf hem de bevrediging van zijn
hartstocht voert, en te doof om naar de waarschuwingen, vermaningen of bedreigingen van God of andere,
goede menschen te luisteren. 1)
z) Het Boek der Wijsheid II, at .
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Het gaat hem dan gelijk het menigen hartstochtelijken schaatsenrijder gaat . Voor eenige jaren vermaakten
eenige studenten zich met schaatsenrijden . Het ijs was
nog zeer dun, en iemand waarschuwde de jongelieden
voor een wak en gaf hun den raad liever het ijs, als
nog geheel onbetrouwbaar zijnde, te verlaten . Allen
op één na gaven aan dien verstandigen raad gehoor,
één echter, een hartstochtelijk rijder bleef en riep uit
Nog één toertje ! Hij sloeg de schaatsen uit en was
eenige oogenbli.kken later in de diepte verdwenen en
werd als lijk op den vasten wal gebracht .
Zoo gaan er duizenden door hun hartstocht vervoerd
naar lichaam en ziel ten gronde .
Hoe menigeen reeds heeft zich zelven gelijk Judas
den dood aangedaan, of voor een paar nietige geldstukken aan anderen het leven benomen, uit geen
andere oorzaak dan dat de hebzucht zijn hartstocht was .
Wat hebben de haat en de nijd al geen menschen
het leven verbitterd en verkort.
Hoeveel duizenden jongelieden hebben door de
ondeugd der geheime zonde van onkuischheid zich
zelven niet langzamerhand vermoord, of zijn in een
zoogenaamden liefdehandel of geheime vrijerij ten
onder gegaan !
En wat ontelbare menschen hebben alreeds door de
dronkenschap het leven verloren !
Ga alle moorden na, in de laatste jaren in ons land
gepleegd, en ze zijn talrijk ! Van die, waarvan de
daders bekend zijn, was de gewone aanleiding tot moord
geen andere dan hebzucht, wraak of teleurgestelde
liefde, en doodslag meestal het gevolg van dronkenschap en twist.
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En mocht ook de hartstocht niet altijd den dood
des lichaams veroorzaken, zooveel te zekerder brengt
hij den dood der ziel te weeg, ni . de eeuwige verdoemenis .
Derhalve behoort een ieder over zich zelven te waken
en terstond bij het begin weerstand te bieden, en als
een kwade neiging of slechte drift zich in hem wil vestigen
hij blussche de vonk, voordat de vlam uitbarst ; want
van ééne vonk brandt een geheel huis af, en wie in
het vuur blaast, dien vliegen de vonken om de oogen.

XII .
EEN IEDER HEEFT ZIJN ZWAK .

I

e ondervinding leert, dat niet een ieder denzelfden
) strijd heeft te voeren, maar dat, ofschoon wij altemaal
zwakke menschen zijn, toch een ieder in zijn hart een
af ander zwak heeft, dat hem den grootsten strijd
aandoet, de lastigste en hevigste bekoringen veroor~
zaakt, hem het meest doet struikelen en zijn vooruitgang
in de deugd belemmert. Vandaar het spreekwoord
Een ieder heeft zin zwak, of ook : Elke gek heeft z jn
gebrek.
Soms is dat zwak zoo diep in de plooien des harten
verborgen, dat men zelf het niet opmerkt ; maar
soms ook zoo duidelijk en sprekend, dat een ieder
het ziet.
zoo zegt men
,,Het is anders een beste kerel,
Het
is een kruidje
maar hij heeft een Teelijk zwak :
roer mij niet, dadelijk boos, kwaad en nijdig en hij
kan niet de minste tegenspraak lijden ."
„Het is ander een goed wijf, -- zoo spreekt men
maar : .,Het is een vogeltje met een bek, haar mond
staat niet stil over alles en iedereen, en zij moet altijd
het laatste woord hebben ."
Dit zwak nu, dat in den regel eene der Zeven
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Hoofdzonden zijn zal, of ten minste daaruit zal voortkomen, wordt door de schrijvers over bet geestelijk
leven de heerschende drift of hartstocht of ook wel
de hoof dopdeugd of lievelingszonde genoemd, en het
is met de bestrijding van dat zwak, dat wij moeten
beginnen, willen wij in den strijd tegen onze kwade
begeerlijkheid niet bezwijken en de overwinning der
zaligheid behalen.
Wie verzuimt dat zwakke punt in zich op te sporen
en te bestrijden, zal nooit voortgang maken op den
weg der deugd, nooit beter en braver worden, maar
altijd dezelfde ondeugende mensch blijven .
En waarom dat?
Omdat hij den wortel en de oorzaak van het kwaad
in zich laat zitten .
,.Roeit gij de wortels van het onkruid uit, dan sterft
het oogenblikkelijk ; maar vergenoegt gij u met enkel
eenige bladen er van af te rukken, dan blijven de
wortels over, die spoedig nieuwe loten zullen schieten
en bloeien als te voren ."
Nooit b. v . zal iemand het vloeken afleeren, als hij
zijne gramschap niet overwint ; nooit het liegen laten,
zoolang hij uit traagheid zijn plicht verzuimt ; nooit den
afkeer van dien of dien persoon overwinnen, als hij
zijn hoogmoed niet intoomt, nooit die onreine gedachten
meester blijven, zoolang hij zoo verslaafd blijft aan
zinnelijk genot .
Bidden en biechten dan die menschen niet?
Jawel, maar zij doen als de Phariseër : zij passen
er voor den vinger op de wond te leggen en dat
kwaad weg te nemen, dat pijn doet. Uiterlijke gebreken van minder belang biechten zij, maar de inwendige
hoofdzonde, die hen het meest in hare macht heeft, en
8
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de oorzaak en de bron van hun gedurig vallen en
hervallen is, deze wordt niet gebiecht en bestreden .
Is het wonder, dat zulk een mensch niet beter wordt,
en nog is, wat hij misschien reeds voor tien, twintig,
dertig jaren was : een vloeker, een drinker, een leugenaar,
een haatdragend mensch !
Maar nu ga ik nog een stap verder en beweer, dat
zoo iemand, die zijn lievelingszonde niet bestrijdt, niet
alleen geen beter mensch zal worden, maar zich
ook aan de grootste gevaren en de zwaarste zonden
blootstelt.
Zoo immers is de aard van iedere begeerlijkheid,
dat ze, hoe langer ze duurt, hoe meer men er aan toegeeft, ze koestert en bemint, des te sterker en teugeloozer
wordt, en slechts op eene of andere gelegenheid, op
een of ander onbewaakt oogenblik wacht om den menschh
in het diepste verderf te storten .
Hiervan levert de H . Schrift vele voorbeelden
Herodes kwam door zijne heerschzucht zóó ver, dat
hij den Zaligmaker der wereld naar het leven stond,
en het bloed van duizenden onschuldige kinderen vergoot ;
Judas door zijne gierigheid zóó ver, dat hij voor
30 zilverlingen alles op het spel zette en zijn Heer en
Meester verried ;
Salomon door zijne onkuischheid zóó ver, dat hij zich
aan heidensche vrouwen verslingerde en wierook brandde
voor afgoden ;
Cain door zijn nijd zóó ver, dat hij zijn eigen broeder
Abel doodsloeg ;
De rike vrek door zijne gulzigheid zóó ver, dat hij
in de hel werd begraven ;
A bsalon door gramschap z66 ver, dat hij zijn broeder
Ammon doodde ;
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David door een oogenblik van traagheid zóó ver, dat

hij een overspeler en een moordenaar werd.

Het zal met mi zoo'n vaart niet loojen, -- zoo denkt
ge ? Het is te hopen, maar niet waarschijnlijk ; want
wanneer zulke groote mannen zóó diep gevallen zijn,
omdat zij hun heerschende neiging of drift niet
genoeg bestreden, -- wat staat ons dan te wachten?
Of zijn wij soms beter dan een Apostel, wijzer dan
Salomon, heiliger dan David?
Dus moet gij, lieve lezer of lezeres, uw zwak, uw
overheerschend gebrek, als uw grootsten en gevaarlijksten
vijand beschouwen, en daartegen allereerst den strijd
aanbinden, indien gij tegen uw andere gebreken geen
nutteloos spiegelgevecht leveren wilt .
Gij herinnert u nog de geschiedenis van Goliath?
Goliath was een reus, een Philistijn van vervaarlijke
lengte, die wij veilig op tien Rini, voeten of ongeveer
drie en een kwart meter begrooten mogen ; zijn borstharnas van koperen schubben woog alleen reeds 7 2 kilo ;
zijn lans was zoo dik als een weversboom, en haar
groote punt scheen meer geschikt om muren dan om
menschen te doorboren. Veertig dagen lang daagde
hij de Joden uit tot een tweegevecht, totdat eindelijk
David, als een eenvoudig herder gekleed, den reus met
een steenworp doodde. En toen - zoo zegt de
H . Schrift -

toen de Philistjnen za6oen, dat hun

sterkste man was geslagen, sloegen zij allen o de
vlucht. 1)
Toen de koning van Syrië ten strijde trok tegen
den goddeloozen Achab, koning van Israël, beval hij
zijn veldoversten : strijdt tegen klein noch groot, maar
i) 1 Reg. Xv11, 5z .
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strijdt tegen den koning van Israël alleen ! 1) Hij
hoopte namelijk, dat de dood des konings hem de
overwinning van het geheele leger zou bezorgen . En zoo geschiedde het ook . Want nauwelijks was
koning Achab door een op goed geluk afgeschoten
pijl gewond, of het geheele leger deinsde terug .
Welnu, lieve lezer of lezeres, uw heerschende drift,
uw lievelingszonde, is zulk een Goliath, omdat zij de
sterkste is, zulk een Achab, omdat zij het commando
voert over uw andere driften ; begin met dien Goliath
een steen naar den kop te slingeren, dien Achab neer
te schieten, en gij zult een gemakkelijke overwinning
behalen over al uwe andere driften, die minder sterk
zijn en geen aanvoerder meer bezitten .
Maar hoe er nu achter gekomen, wat mijn overheerschend gebrek is?
Hiervoor is ten eerste zeer nuttig, dat gij een
juiste kennis bezit van de Zeven Hoofdzonden, daar
deze als beginsel van zonde in ieder mensch aanwezig
en als de verpeste bronnen of hoofden zijn, waaruit
alle andere zonden zeer gemakkelijk en in werkelijkheid ook meestal voortkomen . Wanneer gij met deze
kennis gewapend, uw vervlogen leven aan een ernstig
onderzoek onderwerpt, zal het u zoo moeilijk niet
vallen eene of andere daarvan als de oorzaak van
uw zwak, als de bron van bijna al uwe fouten te erkennen .
Wanneer gij b. v, overdreven begeerig zij t om door
anderen te worden geprezen en gaarne u zelven prijst ;
gaarne gebiedt, maar niet gaarne gehoorzaamt, dan,
geloof het vrij, heeft de hoovaardigheid u te pakken .
Wanneer gij liegt of bedriegt of valsch zweert om
i) 11 Paralp . XVlll, 30.
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meer of duurder te verkoopes, dan komt dat, omdat
uwe ziel is aangestoken door hebzucht en gierigheid.
Wanneer gij bij ieder onbehaaglijk woord, dat men
u zegt, u driftig maakt, in toorn opvliegt en u allerlei
onliefelijke woorden laat ontglippen, dan is de gramschap uw overheerschend gebrek.
Wanneer gij, om een klein beletsel, een nietig voorwendsel, het gebed, de H.H . Sacramenten, de H . Mis
of andere godsdienstoefeningen verzuimt, dan is het de
traagheid, die u beheerscht.
Let er ten tweede ook op, wat soms uwe huisgenooten, uwe geburen en vrienden van u zeggen . Immers
gij weet wel, slat anderen soms veel beter dan wij zeiven zien, waar het ons hapert : Niemand ziet zInei~en bull .
Wanneer dan b . v, uw echtgenoot, uw vader of
uwe moeder, of uw zielzorger over u klaagt en jammert en zucht, dat gij zoo en niet anders zift, b. v.
zoo hoovaardig, zoo gierig, zoo zinnelijk, zoo gulzig,
zoo driftig of zoo lui, laat het u dan gezegd zijn en
beschouw dit als uw zwak, uw hoofdgebrek .
Versmaad ook niet, wat soms een vijand van u
zegt ; want de liefde is blind, maar het oog van uw
v~and ziet scherf ; zijne verwijtingen kunnen soms
voor u de stem Gods en in Zijne handen het middel
zijn, om u op uw heerschende verkeerde neiging opmerkzaam te maken en door vernedering u te redden .
Zoo ver ging het b . v, met de H. Monica, de moeder
van den H . Augustinus. Ofschoon hare ouders veel
zorg droegen voor hare opvoeding, had zij zich toch
het wijn drinken aangewend . Zij zonden haar namelijk, toen zij nog een zeer jeugdig meisje was, met de
dienstmaagd in den kelder . Monica tapte den wijn uit
het vat en vulde daarmede de f lesschep . Daar zij
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Vraag 's avonds, alvorens gij u te ruste begeeft,
rekenschap van u zelven, hoe gij gedurende den dag
den strijd des Heeren gestreden hebt ; tel de overwinningen, die gij behaald hebt en dank er God
voor ; tel ook de nederlagen, die gij geleden hebt,
leg u zelven daarvoor een kleine penitentie op en
verwek daarover een hartelijk berouw, zulk een berouw, dat gij, als ge weder zift opgestaan, het niet meer
waagt u vrijwillig in dezelfde fout te storten .
Ga met het bestrijden van datzelfde punt voort,
zoolang totdat gij, ik zeg niet die verkeerde neiging
niet meer gevoelt, (want geen verkeerde neiging meer
te gevoelen is niet het deel van de menschen op
aarde, maar van de engelen in den hemel) ; maar
zoolang totdat gij ze met geringe moeite kunt onderdrukken .
Zijt gij zoo ver gekomen, neem dan een andere
fout tot stof van uw bijzonder onderzoek . Ach I indien
wi -zoo schrijft de godvruchtige Thomas v . Kempen 1) -ieder jaar slechts één enkelen hartstocht uitroeiden,
zouden wf sj5oedig volmaakte menschen worden .
Nu zegge niemand : „Ik ben zoo van aard en karakter en kan er dus niets aan doen ." Want wie zoo
spreekt, spreekt onwaarheid en bedriegt zich zelven .
Bedwing uw hartstocht en beheersch hem, zoo sprak
God tot den nijdigen Cain ; en de Apostel zegt : God
is getrouw en zal niet toelaten, dat gij boven uwe
kracht bekoord wordt, maar bij de bekoring uitkomst
verleenen, opdat gij zoudt kunnen volharden . 2)
Geen zondaar, hoe verhard ook, verliest zijn vrijen
wil, zoodat hij genoodzaakt zou worden om te zoni) De Navolg . v, Christus l, Xl .
2) 1 Cor . X, 13.
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geen bekoring is zoo hevig, of hij kan ze
weerstaan ; zeker niet door de kracht zijns wils alleen,
Bigen,

maar geholpen door de genade ; en deze is voor een

ieder verkrijgbaar, die naar haar streeft, vooral door
het gebed en het ontvangen der heilige Sacramenten .
Ga dus met moed aan den arbeid : Goede moed is

het halve werk ;

want wie moedig standhoudt in

den strijd, zal ook voorzeker de hulp des hemels over
zich zien neêrdalen.

0, als gj bedacht

schrijft Thomas v . Kempen --

welken vrede gij u zoudt bezorgen, en welke bladschap

gij anderen zoudt aandoen door u goed te gedragen,

ik ,oeloof, dat gij dan veel meer ijver zoudt hebben
voor uw geestelijken vooruitgang.

XIII .
HOOVAARDIJ VERSTIKT ALLE DEUGD .

W

aar de hoovaardigheid bloeit, tiert iedere andere
ondeugd en kan géén deugd gedijen ; vandaar
het spreekwoord : Hoovaardi verstikt alle deugd.
Maar wat is eigenlijk hoovaardigheid ?
Hoovaardigheid komt van hoogvaren en dus ben
ik hoovaardig, wanneer ik te hoog met mijnelven vaar,
d. i. : meer zijn, of meer schijnen, of gelden wil dan
rechtvaardig en betamelijk is ; weshalve de H . Thomas
haar noemt : Een ongeregelde zucht of drift naar
grootheid.
Let wel op het woordje ongeregeld ; want wanneer
die zucht of drift geregeld is, dan is het een edele
drift en wordt geen hoogmoed maar fierheid genoemd.
Niet onaardig wees Lessing op het onderscheid
tusschen hoovaardigheid en fierheid in zijne fabel
De Pauw en de Haan .
Op zekeren dag sprak een pauw tot een kip
Kijk eens, hoe hoovaardig uw haan daar weer
heenstapt ; en toch zeggen de menschen niet : de
trotsche haan, maar altijd : de trotsche pauw .
Daar hebben de menschen gelijk aan, - gaf de
kip toen ten antwoord
want bij mijn haan is het
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fierheid door 't gevoel van zijne waakzaamheid en

zijne kracht ; maar bij jou is 't niets dan ijdel pronken
met veeren en kleuren .
Verstandige kip, -- zoo merkt hierbij een schrijver
op -- verstandige kip, en ook beminnelijke kip, die
zoo flink voor de eer van haar man in de bres sprong .
Dat doen alle kippen niet .
Hoe de fierheid zich uit, las ik onlangs in de Annalen
der Missiën . 1 ) Het gebeurde in Afrika te Libreville,
den zetel van 't Administratief beheer van Fransch Congo .
Een nog jeugdig, pas onlangs van 't heidendom tot
't Christendom bekeerd meisje, werd op straat aangehouden door een Europeesch beambte, die haar oneerlijke voorstellen deed ; maar wat antwoordde hem dat
meisje?
zeide zij
-- Foei ! mijnheer,
wat zoudt gij
veel zeggen, als men hetzelfde aan uwe zuster durfde
voorstellen, indien gij er eene hebt ? Weet, dat ik even
fier ben als zij !
Men kan dus fierheid bezitten, al is men nog zoo
arm en ongeletterd ; maar men kan er ook volslagen
gebrek aan hebben, al is men nog zoo rijk en hooggeplaatst : adres aan dat Fransche heertje !
De fierheid namelijk ontspruit uit een welbegrepen
gevoel van eer en deugd ; immers leert het Woord
Gods, dat ik mij zelven moet eerbiedigen als kind van
God, verloste door Jezus Christus en tempel van den
H . Geest 2) ; dat ik voor mijne eer en mijn goeden
naam moet bezorgd zijn 3) ; en dat ik mijn talenten
niet mag begraven .
i) Annalen der Missiën, no . 403, biz . 418.
2) 1 Cor . VII, 19.

3) Eccli. XLI, 15

123

Wanneer ik derhalve als mensch en als Christen
mijne waarde gevoel en verlang als zoodanig ook door
anderen geëerbiedigd te worden ; wanner ik prijs stel
op mijne eer en mijn goeden naam en deze op gepaste
wijze verdedig ; wanneer ik dankbaar de gaven Gods
erken, en langs den weg der deugd mijne talenten
gebruik om bij mijne overheden en medeburgers in
eer, aanzien en vertrouwen te stijgen, - dan is dit
geen hoogmoed, maar fierheid, een door God zelf mij
ingeschapen gevoel van eer en waarde, en een krachtig middel ter bevordering van allerlei deugden en
goede werken .
Maar wanneer ik mijne waarde als zoodanig overschat, d . i, wanneer ik meen iets uit mij zelven te zijn,
of te hebben, of te kunnen, dat geen onverdiende
gave Gods is, evenals die boer, die zeide : God heeft
goed zegenen : ik heb min land dubbel bemest ; of
wanneer ik mij zelven goederen of hoedanigheden
bijleg, zooals b. v. déugd, wijsheid, schoonheid, kracht,
voornaamheid of dergelijke dingen, die ik in het geheel niet bezit of althans niet in die mate bezit, -- dan
maak ik mij schuldig aan Hoovaardig /leid, eene zonde,
die onder de hoofdzonden het eerst genoemd en aan
het hoofd daarvan geplaatst wordt, omdat zij de eerste
en de vruchtbaarste is van alle .
Zij is de eerste, omdat, zooals een ieder weet, hoo
vaardigheid de zonde is geweest van Lucifer en zijn
oproerige engelen ; hoovaardigheid ook de oorzaak was
der overtreding onzer eerste ouders ; en hoovaardigheid ook nu nog de zonde is, die het eerst in ons
uitbarst .
Er zijn zonden, die ongelijk lang bij het kind sluitheren ; maar de hoovaardij ontwikkelt zich bij hem
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al zeer vroeg, hetgeen zich vooral openbaart door grootspraak en snoeverij .
Min vlieger staat honderdmaal honger als die van
jou ! - zegt een jongen tot zijn kameraad .
Ik kan veel harder startpen als j~ ! - zoo snoeft
een ventje, dat pas nieuwe schoenen aan heeft, tot zijn
minder bevoorrechten makker .
'k Heb vader tegen moeder hooren zeeen,
zei
eens een knaapje tot zijn buur op de schoolbank -dat er van nacht bij ons brand komt ; ei, en bij
juli niet !
Maar niet alleen kleine jongens, ook kleine meisjes
kunnen snoeven, zooals blijkt uit het volgende afgeluisterd gesprek
Mijn mama heeft het mooiste haar van heel
Rotterdam .
-- Mijn mama's haar krult het mooiste van 't heele land .
-- Mijn mama heeft 't langste haar, dat je ooit
gezien hebt.
-- Mijn mama heeft 't dikste haar van heel de
wereld.
Mijn mama kan op heur haar gaan zitten .
Mijn mama kan het afnemen en heelemail in
heur zak steken ; ei !
Er zijn kinderen,
zoo schrijft Mgr. Dupanloup
die op een leeftijd van tien jaren en soms zelfs al
vroeger, reeds volslagen wonderen van hoovaardigheid zijn .
De hoovaardigheid is echter niet slechts de eerste,
zij is ook de vruchtbaarste der Zeven Hoofdzonden ;
wie met deze ondeugd is behept, valt zeer gemakkelijk
in allerlei andere zonden.
Inderdaad, het is om van te schrikken, als men de
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lange lijst van gebreken, ondeugden en misdaden nagaat,
die uit de hoovaardigheid voortkomen .
Uit haar komen 't naast en rechtstreeks de Overmoed,
de Eerzucht, en de IJdele glorie voort, die op hare
beurt al wederom de moeders worden van bijna ontelbare andere zonden en gebreken .
Zij brengt den Overmoed voort, d. i, die ondeugd
in den mensch, die meer doet dan h~ kan, en meer
durft dan hem tast.
Daartoe behooren die brutaaltjes, die een grootera
mond hebben ook tegen diegenen, die in kennis of
leeftijd, in stand of waardigheid hunne meerderen zijn,
en zich dan nog beroemen durven : dat heb 'k hem
eens goed gezel d !
Daartoe behooren die kwakzalvers, hansworsten,
belezers en slaasters, die zonder voldoende kennis en
ten koste van zoo menig menschenleven, den geneesheer spelen, met één middel alle kwalen, met een
kruisje alle wonden, of in een droom of slaap alle
ziekten willen genezen .
Daartoe behooren die eigenwjzen, die zelf verklaren
van alles verstand te hebben, en, zonder zelf ooit
eenigen raad te behoeven, aan anderen hun raad opdringen en zoodoende menigeen in het lijden en in
het ongeluk helpen .
Daartoe behooren die waaghalzen, die zich in gevaarlijke ondernemingen steken, of in ondernemingen,
die boven hunne krachten zijn, en daardoor zich telven
en de hunnen en zoo menig onschuldige, die hen vertrouwde, in gevaar brengen, arm, berooid en ongelukkig
te worden.
Daartoe behooren die vermeteler, die niet achtende
de waarschuwing des Heerera : „wie het gevaar bemint,

126

zal er in omkomen", zich moedwillig aan de naaste
gelegenheid van zonde blootstellen .
Daartoe behooren die verwaanden en ftedanten, die,
in zaken van geloof en zeden, wijzer willen zijn dan
hun geestelijke overheid, en meenep, dat zij zich niet
behoeven te storen aan hetgeen door haar verboden
wordt, omdat z~ zelven er geen kwaad in zien!
Zie, allen dezen zondigen door Overmoed, en al is
nu de overmoed in zich zelven maar een kleine zonde,
hij wordt een groote of doodzonde, wanneer de beleediging of het onrecht, dat men daardoor een ander
aandoet, zwaar, of het gevaar, waaraan men zich of
anderen blootstelt, groot is, of gepaard gaat met dwaling tegen 't geloof, 1)
De hoovaardij brengt ook de Eerzucht voort, Zie,
dat men prijs stelt op zijne eer, en tracht door
geoorloofde middelen bij zijne medeburgers in eere te
stijgen, dit is, zooals ik reeds schreef, goed en plichtmatig ; maar de eerzuchtige doet dit op ongeregelde
en onmatige wijze : hij verlangt meer eer, dan hem
toekomt ; of hij zoekt zijne eer in zaken, die hem niet
passen ; of in zaken en dingen, die niet deugen, of op
eene wijze die niet deugt, zoodat hij de eer der wereld
stelt boven de Wet van God.
Vindt hij, wat hij zoekt : eer, dan is hij tevreden
en vriendelijk ; maar vindt hij ze niet, dan kan hij
van onrust zelfs niet slapen, en maakt zich boos, en
zint op wraak tegen hen, die, naar zijne meeping,
hem niet genoeg eer bewijzen, of ook tegen diegenen,
die, zonder dat zij het weten of willen, zijne eerzucht
in den weg staan .
i) LehmkuhL Theo! . loslis, l, Oat . Editio tertia .
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De H. Schrift verhaalt o, a . van Jezabel, die Naboth
liet steenigen, omdat deze den van zijne ouders geërfden
wijnberg niet wilde afstaan ; van een Aman, die voor
Mardocheus, omdat deze hem geen eer genoeg bewees,
eene galg liet oprichten van 50 ellen hoog, en, omdat
Mardocheus een jood was, ook het geheele joodsche
volk den ondergang zwoer ; van eene Herodias, die
het hoofd van Joannes den Doopar vroeg, omdat zij
zich door de moedige taal des boetgezants in hare eer
voelde gekrenkt .
Het is zonderling ! de hoogmoedige snakt naar eer,
en om zich die te verwerven, doet hij, zonder blikken
of blozen, daden, . die hem eerloos maken voor ieder
fatsoenlijk en weldenkend mensch.
Toen in den jare I89I de dochter van A. Dumas
in het huwelijk trad met den graaf d'Hautterive, hield
mgr. d'Hulst eene toespraak, maar vergat den vader
de noodige hoeveelheid loftuigingen toe te zwaaien .
Hierover was de man zoo gebelgd, dat hij eenige maanden later als verklaard vijand van den Katholieken godsdienst optrad, en aan het sterfbed van den beroemden
Franschen schilder Meissonier stond om te beletten, dat de
stervende de laatste genademiddelen der Kerk ontving. ly
Ook elders dan te Parijs vindt men Rumassen . Het
zijn zij, die er slechts in zooverre godsdienst op nahouden, als deze hun tijdelijk voordeel bezorgen of tot
eerambten brengen kan .
Deugd is een eerekleed, zegt het spreekwoord ; maar
hoevelen reeds hebben voor een weinig wereldscha
eer, voor een titel, voor een lintje in 't knoopsgat
geloof en deugd ten offer gebracht .
1) Vent. Weekblad, 1891, num . 8,
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Wie denkt hier b, v, niet aan den vorstelijker lafaard Ferdinand van Bulgarije ? Alvorens de hertog
van Parma, de vader zijner bruid, in de verloving
zijner dochter toestemde, moest Ferdinand beloven
zijne kinderen, ook den eventueelen troonopvolger,
in het Katholiek geloof op te voeden ; doch zie l om
als vorst van Bulgarije door den keizer van Rusland
te worden erkend, verzaakt hij eer, plicht en geweten,
en levert zijn zoon, den tweejarigen prins Boris aan het
Schisma over door een heiligschennender wederdoop, die,
zooals Paus Leo XIII moet opgemerkt hebben, voor
den kleinen prins geen doop maar wel de dood is.
wederzijdsche achting, goede trouw en inschikkelijkheid maken het onderling verkeer in een gezelschap,
in eene vergadering, aan tafel aangenaam ; maar de
eerzuchtige kent of beoefent die deugden niet .
In alles ziet hij opzet en kwade trouw ; nooit wordt
hij genoeg geëerd en geprezen ; maar zelden zit hij
op zijne plaats, niet de minste aardigheid of aanmerking kan hij velen, en bij het minste woord, het
minste gebaar, waarin hij minachting meent op te
merken, wordt hij boos, of zet een zuur gezicht, of
spreekt geen woord meer, of valt tegen u uit in grove
woorden : zfn trots is als een stekelvarken, dat men
niet kan aanraken zonder zich te bezeeren .
Gewoonlijk gaat de eerzucht ook gepaard met Heerschzucht, d, i . : die dorst om over anderen te comman •
deeren en den baas te spelen, en die dikwerf geen
moeite, noch list, noch geweld, noch wreedheid ontziet
om tot heerschappij te komen of ze te vergrooten .
De geschiedenis maakt o, a, melding van een Abimelech,
die, om alleen koning van Israël te wezen, zijn 69 broeders liet vermoorden ; van een koning Herodes, die,
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om zich met zekerheid van een vermeenden mededinger te ontdoen, alle onnoozele kinderen te Bethlehem en in de omstreek liet slachten ; van eene keizerin
Irene, die om wederom tot heerschappij te komen, haar
eigen zoon door eene bende samenzweerders de oogen
liet uitsteken en zoo mishandelen, dat hij er van stierf.
Hoeveel duizenden mannen en jongelingen zijn er
niet een te vroegen dood gestorven in oorlogen door
heerschzuchtige koningen en ministers voorbereid ! Wat
al moorden en gruwelen en heiligschennissen gepleegd
in oproeren door hoogmoedige muiters op touw gezet !
Men denke slechts aan de veroveringstochten van
een Napoleon, die de conscriptie invoerde ; aan den
oorlog van i87o, die half Europa in eene zee van bloed
en tranen veranderde ; aan de Commune van Parijs ;
aan den Staten- en Kerkroover Victor Emmanuel II, en
aan den heerschzuchtigen Brit, die op koloniaalgebied belust, geen middel te slecht acht ter bereiking van zijn doel .
En wie huivert niet, en voelt zich niet tot in zijn
binnenste verontwaardigd, als hij in de dagbladen leest,
wat in Armenië, Kreta en Macedonië de arme Christenen
te lijden hebben onder de tyrannie der Turken?
„Ik heb hier voor mij - zoo sprak in i goo de heer
Pyttersen in de Tweede Kamer - een werk van
Lepsius, getiteld : „Armenië en Europa . Een sc/irjtel,ike
aanklacht. »Ik zal daaruit thans geen citaten doen, maar
in dit boek komt ook voor eene vertaling v . d, nota der
gezanten van de groots Mogendheden, waarin deze aan
hun Regeeringen, op grond van officieels inlichtingen
door hunne Consuls verschaft, verklaren, dat er in den
loop van enkele maanden, op last van de hoogste
autoriteit te Constantinopel, werden gedood 88 .243 Armenische Christenen, dat 2443 steden en dorpen werden;
9
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verwoest, dat 568 kerken en 7 7 kloosters in moskeeën
werden veranderd en dat tal van priesters en geestelijken werden gedwongen van geloof te veranderen en
den Mahomedaanschen godsdienst aan te nemen . Dit
zijn slechts de officieel geconstateerde cijfers ; wij weten
uit dagbladcorrespondentiën, dat deze getallen nog veel
grooter moesten zijn .
Maar dit is de heerschzucht van groote heeren en
zoover kan geen gewoon
deugnieten, -- zegt ge
mensch gaan !
Gij hebt gelijk, zoover kan niet een ieder gaan ;
daartoe ontbreken hem de macht en de middelen ;
maar gij vergist u, als gij meent, dat ook de heerschzucht van een gewoon mensch voor zijn dagelijksche
omgeving geen bron van verdriet en jammer worden kan .
Neem b, v . een heerschzuchtig kind, jongeling of
jongedochter in een huisgezin : het waant zich boven
alles verheven, wil steeds zijn eigen zin volgen, wil
altijd, dat zijn haan koning kraait ; het wil iedereen
de wet voorschrijven, commandeert meid en knecht van
den morgen tot den avond, en zou zelfs over vader
en moeder den baas willen spelen .
Zelf daarentegen kan het niets velen : het is een echt
kruidje-roer-mi-niet; men kan het niet waarschuwen,
geen verwijt doen, het zelfs den vriendelijksten raad
niet geven, of het zet een zuur gezicht, of het wordt
boos, kwaad en nijdig en spreekt soms in dagen geen
woord meer .
Wie ziet niet in, dat zulk een kind alle orde omkeert, en eene plaag en een verdriet moet zijn voor
zijne ouders en huisgenooten ? Ja, zulk een hoogmoedig,
heerschzuchtig kind is een ongelukkig kind, een kind
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van tranen en smarten, en heeft veel, zeer veel op het
geweten !
Ik raad een ieder, die aan trouwen denkt, geen heerschzuchtige het jawoord te geven ; want uit dat soort
groeien de Xantii5j5e's en de Huistirannen,
Wat een Xantippe is, en hoe zuur en bitter zij den
man het leven kan maken, heb ik reeds vroeger beschreven, en kan dus volstaan daarnaar te verwijzen 1).
- ?Maar wat is een huistiran?
Een huistiran is de ongezelligste en de verschrikkelijkste van alle mannen ; hij is erger dan eenjan Salie,
erger dan een Keuken-Piet ; hij is een geweldig heerschei : alleen zijn wil, zijne wenschen hebben gezag ;
de vrouw mag niets wenschen of willen ; hij is het huisgezin ; voor hem is alles daar ; er zou zelfs in zijn huisgezin niet gegeten noch gestookt mogen worden, als hij
niet eten en warm zitten wilde .
Zijne vrouw moet in zijne oogen lezen, wanneer zij
spreken of zwijgen moet ; moet met hem gaan wandelen, al heeft zij nog zoo'n hoofdpijn ; tot laat in den
nacht opzitten om hem af te wachten, en wee haar !
zoo zij soms van vermoeidheid insluimert en niet aanstonds opendoet.
Zijn oog zoekt steeds een voorwerp om zijn wrok te
koelen . Hij scheldt zijne vrouw als hij meent, dat zij
alles niet in orde houdt, - en dat nu meent hij altijd ;
hij verwijt zijne vrouw, dat zij niets verdient, en hij zelf
is misschien bezig het geld zijner vrouw er door te
lappen ; hij wil altijd lekker eten, en tiert, dat zij zooveel uitgeeft .
In zijne drift slingert hij haar een half dozijn borden
1)

Spreuken en Spreekw . Tweede Bundel, 164 derde druk .
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naar 't hoofd, en trekt later het bedrag van haar weekgeld af, omdat zij de oorzaak is, dat ze gebroken zijn .
In één woord : hij schuift alles op haar, wat hij zelf
gedaan heeft„ en al is de vrouw nog zoo geduldig, al
tracht zij al zijne wenschen in zijne oogen te lezen,
en al verdraagt zij al zijne luimen en grillen met de
grootste kalmte, -- een huistiran is nooit tevreden ;
zelfs al trok de engel Gabriël een crinoline aan om
zijn huishouden waar te nemen, dan nog zou hij brommen en tieren .
Zijne kinderen vreezen voor hem als voor een boeman ; hij slaat hen als zij zich verantwoorden, en slaat
hen als zij zwijgen ') .
Hij is het best te vergelijken met een grooten brombeer, die onverwachts in de huiskamer valt, wiens verschijning alle vreugde verstoort, wiens heengaan een
ware verlichting is, en wiens thuiskomst met angst en
vreeze wordt tegemoet gezien .
Er zit maar eene mogelijkheid op om hem te temmen
als hij een tweede vrouw trouwt, die hem de tanden
laat zien, zijne dreigementen niet vreest, maar nu en dan,
als het tot uitersten komt, hem haar vuist onder den
neus duwt . Dan wordt hij anders, en als zij consequent
blijft, kan zij hem ten slotte zóó ver brengen, dat hij
des nachts opstaat om de kinderen in slaap te wiegen,
des morgens voor haar en de kinderen boterhammen maakt en bedankt voor de uitnoodiging van een
vriend. Wee dan der ongelukkige dienstmeid, als hare
meesteresse niet te huis is . Tegen haar barst hij dan
in vollen toorn los .
De hoovaardij brengt ook nog de Ifdelheid of I_%dele
I) Cf. Zijn er zoo? Huweljks-Tyj5en ; 32 .
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glorie voort, d . i. die ondeugd in den mensch, die over-

dreven begeerig is om door de wereld bewonderd, geprezen, bewierookt en gevleid te worden, en die maakt,
dat men in al zijn doen en laten niet Gods lof, maar
zijn eigen lof, niet Gods welbehagen, maar het welbehagen der wereld zoekt .
Lieden van dat soort zinnen op allerlei middelen, goede
of kwade, daar denken zij niet aan, om iets anders te
zijn dan een ander, de oogen tot zich te trekken, zich
befaamd te maken en op de lippen der menschen te
zweven, en zouden, zooals een voornaam schrijver van
zeker personaadje zegt, uit pure ijdelheid, bi eene bruiloft de bruid, b een Doop de jonggeborene, en b
eene begrafenis de overledene willen wezen .
Gewoonlijk gaat die ondeugd gepaard met Opgeblazenheid en Veinzer: Men blaast zich als 't ware op,
cum grooter te schijnen dan men werkelijk ïs ; men gaat
op zijne teenen staan om in het oog te vallen en beter
gezien te worden ; men huichelt voornaamheid, vroomheid, geleerdheid en dergelijke dingen, die men niet of
althans nkt in die mate bezit, als men wil doen schijnen .
Zij openbaart zich in allerlei soorten van pralerij, zooals daar zijn, b . v .
Pralerï met woorden d. i, pocherij, blufferij en grootspraak ; immers waar het hart vol van is, loopt de mond
van over.
Zonder eenig nut of eenige noodzakelijkheid loopera
de ijdelen steeds met hun zoogenaamde voornaamheid
te koop, en hebben zij iets, dat in hunne oogen lofwaardig is, gedaan, dan heffen zij, evenals de kippen,
wanneer zij een ei gelegd hebben, een gekakel aan,
dat men het in heel de buurt hoorera kan .
Bij iedere gelegenheid, in ieder gezelschap, te pas en
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te onpas, hebben zij het groote woord en weiden zij
uit over hunne talenten en ervaringen, over hunne kracht,
hun moed en hunne slimheid : dat hebben zf gedaan, dat
hebben 21 gehoord, dat hebben zij uitgevischt, dat hebben zij ondervonden, dat zijn zij van plan te doen ; in
één woord zij zelve zijn steeds de hoofdpersonen en
de helden van hun eigen verhalen .
En zij verlangen ook, als zij aan het woord zijn, een
aandachtig gehoor ; anders worden zij boos ; maar is er
een ander aan het woord, dan zitten zij te geeuwen, of
door de glazen te turen, of zetten een onverschillig gezicht, als hadde het niets te beteekenen ; tonnen zich
ongeduldig om weer aan het woord te komen, of vallen in de rede om uit te roepen, dat zij dat al lang
gehoord, of gezien, of gedaan hebben, of iets weten,
wat veel mooier, en beter en sterker is, enz .
De eigenaardigheid van den waren bluffer is
zoo
merkt van Koetsveld aan 1) - dat hij meestal . zelf gelooft, wat hij zegt, waar en onwaar, zelfs al begrijpt hij
't niet,
Hier heb ik bij voorbeeld twee schooljongens, waarvan de eene bluft : Min vader laat een nieuw dak oft
ons huis leggen I en de andere antwoordt : Maar de
mine legt er een zware hyftotheek of !
Daar eene dame, die in België reist en meent Fransch
te kennen, en op de vraag aan wat voor station men
is, antwoordt : Aan,., - Maar ik lees dat bordje niet
hard op : ik zal 't u wel eens en ftetit comité zeggen.
Dat bluf kaken veel liegen, is bekend, en dat men
groote zonden doet, als men zich op groote Ieelijke
dingen beroemt, dat spreekt wel van zelf,
i)

Nieuwste Schetsen en Phantasiën van C . E, van Koetsveld, 233 .
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Pralers met voorname familie . Let maar eens op
schrijft Dr. Laurillard -- als iemand twee neven heeft,
en de een is een winkelier, de andere minister, hij laat
den winkelier ongemoeid, maar zijn neef, den minister,
haalt hij overal bij .
„Omdat je nu van hoogex komaf bent
zoo schreef
Martha de Harde aan hare nicht Aaltje
omdat je
nu van hoogex komaf bent en in een dubbel huis op
de Heerengracht woont en jen vader zijn geld niet zoo
zuur op zee onder onzen Lieven Heers wind en weer
gewonnen heeft, en omdat je nu juist in 't hair gekapt
zift . . . zonder een muts op jen hooft en net als een
Harlekeyn zift opgeschikt met veeren op je trompet,
nu beeldt gij UE . machtig wat in en denkt dat 's keizers
kat je nicht is, en och Heer, het beest kent je niet
eens. Jen oom en ik bennen miserabel boos over jen
brief, waarin gij zoo schokkeest op onze familie, dat
wij er geen woord van verstaan . . . Heb jij zoo een
groote plaats, zoo een groote vijver, spring er in, dan
is er ook Aal in . . .
't Is opmerkelijk, hoever soms de zucht kan gaan
om zich iets toe te eigenen van de eer, waar dit of
dat lid van de familie in staat .
Een misdadiger werd gegeeseld, maar liet daarbij
geen enkelen smartkreet hooren .
-- Jongens, die kerel houdt zich goed !
zei er een
onder het volk. En een vrouwtje, die dat hoorde viel
daarop terstond in
Da's mijn neef !
Praleri met geld. In het geld, heeft eens iemand
gezegd, moet zeker veel lucht zitten, want wat worden
velen er opgeblazen van .
Weet je wel, dat hier vroeger een windmolen
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stond ? vroeg een parvenu aan iemand, wiep hij zijn
prachtig huis en grooten tuin liet zien .
Ja 1 -- antwoordde de ander
de molen is weg,
maar de wind is gebleven .
Maar men behoeft niet altijd waarlijk rijk te zijn om
geldtrots te bezitten . Ik heb hen wel gekend de jongens,
die, om zich het air van een rijk man te geven, eigen
of geleende rijksdaalders in den zak lieten rammelen,
terwijl toch heel de wereld wist, dat zij zoo arm waren
als de mieren.
Praler met mooie kleeren of Pronkzucht . Ongetwijfeld --- zegt Fenelon -- mag men in de kleederen, die
tot bedekking des lichaams noodzakelijk zijn, de zindelijkheid, de evenredigheid, en de welvoegelijkheid in
acht nemen ; maar deze stoffen, die ons bedekken, mogen
evenwel nooit een ijdelen en overdreven opschik worden .
Dat velen echter hierin hun stand, hunne middelen
en de welvoegelijkheid te buiten gaan, leert de dagelijksche ondervinding . Sommigen zelfs weten van trots
en malligheid niet meer, wat zij aan het lijf zullen
hangen, en loopen in -Iarlekijnspakken langs de straten,
zoo zijn ze gevlagd en gewimpeld. Zelfs mannen zijn
er, die aan die ijdelheid offeren, zooals o . a. hieruit
blijkt, dat de Duitsche keizer nog onlangs aan zijn
fatterige hofjonkers, die als officieren in zijn leger dienen,
de monocles, de puntschoenen en hooge hakken verboden heeft.
Ik weet wel wat men zegt, om zich te verontschuldigen . De een zegt : ik volg de mode ; de ander : ik
volg min stand ; een derde : ik kan het betalen ; maar
niemand zegt : Ik zondig, ik maak van min lichaam
een afgod, ik geef ergernis, ik betaal mine schulden
niet, ik laat m jne ouders gebrek lijden .
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Helaas, hoe menigeen is alreeds door ingenomenheid
met het fraaie kleed in de modder der zonde en der
schande gezakt !
Maar ook, waar dit niet gezegd kan warden, blijft
het toch altijd iets heel lafs en heel naars zijne grootheid te zoeken in het fraaie kleed alleen . Immers de
waarde van een mensch zit niet in zijne kleeren : zij
stijgt niet in 't satijn en daalt niet in 't katoen ; zij neemt
niet toe in 't fluweel en niet af in 't bombazijn . En ik
vraag, wat blijft er van zulk een mensch over, wanneer
's avonds al zijne fraaiigheden over een stoel hangen,
en hij als een geplukte hen naar bed gaat, en 's morgens
als een geplukt kuiken weer opstaat?
Waartoe de dwaasheid, om met alle wereldscha modes
mede te gaan, de menschen brengt, kan men het beste
leeren, als men zich het proces herinnert, dat eenmaal
in Amerika heet gevoerd te zijn . Een man weigerde
zijne trouwbeloften te houden jegens eerre dame, en
waarom ? Omdat hij letterlijk een ander mensch te zien
kreeg na de beloften . Hij meende een jeugdig mensch
voor zich te zien, en al die jeugd was blanketsel ; hij
meende een mensch met hoofdhaar te hebben en het
haar was een pruik ; hij meende eerre vrouw te hebben
met tanden, doch de mond zakte geheel in, want ook
die tanden waren alweder valsch, en eindelijk, toen alle
tournures en opvulsels verdwenen, bleek de arme tante
lang niet recht van lijf en leden ; de vertoornde bruidegom kwam met al die zooeven genoemde lorren voor
den rechter en ze op de gerechtstafel werpende zeide
hij : „Ziet heeren ! of het geen tijd wordt tegen zulk
bedrog en zulke misleidingen wetten te maken !'' Gelukkig, dat de zaak, na weinig tijds, in der minne geschikt werd ; maar zij leert ons toch, zij het ook op
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een kluchtige manier, dat het niet aangaat zijn geheele
wezen op te smukken en te vervalschen . Ook hierin
is een gulden middelmaat te beoefenen, wil men vroeg
of laat geen bitterheden ontmoeten.
. Het is helaas, onder zekere
Pralerf met ongeloof
standen als een mode geworden ; het geldt voor sommige betrekkingen, bijzonder Rijksbetrekkingen, als
eene aanbeveling ; het verzekert den bijval der lichtzinnige wereld ; het staat zoo kranig, meent men, als
men zich in 't openbaar om geen godsdienst bekom
roert en voor een vrijgeest doorgaat .
Welnu, aan deze verachtelijke ijdelheid weerstaat
een hoogmoedig mensch op den duur niet, en dus
neemt hij althans den schijn aan van aan geen godsdienst meer te gelooven, en vervult zich in hem het
diepzinnig en verschrikkelijk woord van Christus : Hoe
kunt g gelooven, g~, die elkanders lo ftuioigen najaagt,
maar u om de eer, die van God komt, niet bekommert 2
Uit gekrenkte eerzucht en ijdelheid werd Valentines,
eens een beroemd geloofsprediker, een sektestichter ;
Photius, patriarch van Konstantinopel, een scheurmaker ;
Luther en Calvijn goddelooze aartsketters ; Renara een
godloochenaar ; Pater Hyacinth een afvallige ; prof.
Dóllinger de stichter der stervende oud-Katholieken ;
zoodat van alle tijden geldt, wat de H . Augustinus van
zijn tijd schreef : In verschillende landen zin verschillende ketterijen, maar eene en dezelf de moeder, de hoogmoed heeft ze alle voortgebracht . 1)
De ijdelheid kan zelfs zoover gaan, dat ze den mensch tot
het bedrijven van misdaden brengt, enkel om zich befaamd te maken.
i) Schuster IV S .
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Toen Pausanias aan Hermokies vroeg, hoe hij spoedig
tot befaamdheid kon komen, ontving hij van dezen
het gevaarlijke en noodlottige antwoord : Door een
man, die vermaard is, te dooddn . - En Pausanias
doodde Philippes, en hij bereikte zijn doel : die moord
heeft zijne nagedachtenis in 't leven gehouden .
En nevens dien Pausanias kunnen wij Herostratus
noemen, die den prachtigen tempel van Diana, te
Ephese, in brand stak, opdat zijn naam vermaard zou zijn.
Het is zelfs vrij zeker, dat vele personen, die zich
zelven het leven benemen, dit niet zouden doen, als
zij wisten, dat niemand er ooit over spreken zou . . Zij
zenden brieven aan de dagbladen en richten alles zoo
in, dat er zooveel mogelijk over hun zelfmoord gesproken zal worden . De dood wordt voor hen een middel
om hunne ijdelheid te voldoen . 1)
Dan, waar zou ik eindigen, wilde ik u alle dochters
en kleindochters van de hoovaardij opnoemen? Er is
bijna geene zonde, die niet onmiddellijk of middellijk
uit haar voortkomt. Neem de hoovaardi zeeg -- zegt
de H . Augustinus - en er zal geene zonde meer zin .
Wie zich dan ook van alle hoovaardij zou vrij
wanen, zou zich bitter bedriegen . Overigens bezit gij
nu een zeer eenvoudig en onfeilbaar middel om die
ondeugd in u zelven of in anderen te erkennen, gij
behoeft slechts te onderzoeken, of er nergens in uw
gedrag en in uwe daden eene of andere vrucht van
de hoovaardij te ontdekken is . Is zulks het geval, dan
moogt gij ook zeker zijn, dat de wortel aanwezig is,
en dit zooveel te dieper en te sterker als de vruchten
overvloediger en slechter zijn .
i) Wetenschapl . Bladen 1895 . November, blz . 268 .
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Nu is het, wel is waar, zeer moeilijk aan zich zelven

te bekennen, dat men hoovaardig is ; maar het is toch
zoo noodzakelijk, want zooals wij zagen, is zij de eerste
en de vruchtbaarste der Zeven Hoofdzonden, de dood
der deugd en de moeder van alle kwaad .

Geen wonder dan ook, dat de oude Tobias, toen hij

meende, dat hij spoedig sterven zou, deze woorden als

een kostbare nalatenschap aan zijn zoon naliet : Laat
nooit uwe gedachten of uwe woorden door hoogmoed
beheerschen, want daardoor heeft alle verderf een aan,
vang genomen. 1)
i) Tobias IV, '4 .

XIV.
HOOGMOED KOMT VOOR DEN VAL .

S

adert Stavoren in 1203 de stapelplaats van Friesland voor den handel geworden was, klom de stad
tot een ongekender bloei en luister .
Allerwege vertoonden zich sierlijke huizen ; de stoepen waren wel niet met goud beslagen, gelijk een krom
nijkschrijver verhaalt, die waarschijnlijk verkeerdelijk
stoe'en voor stoopen (of drinkkannen) las, maar alles
ademde toch die weelde, pracht en overvloed, welke
aan de inwoners den naam van : de verwende kinderen
van Stavoren had doen geven 1).
Hoe deze stad tot verval gekomen en van een machtige handelplaats tot een der kleine steden van Friesland is afgedaald, verhaalt de overlevering in de bekende
legende
Een rijke weduwe had een harer scheepskapiteins
gelast het kostbaarste, wat hij kon vinden, uit Dantzig
voor haar mede te brengen .
Toen de kapitein eene lading tarwe aanvoerde, werd
het ijdele weeuwtje daarover zoo woedend, dat zij zich
nauwelijks wist te bedwingen en den schipper vroeg
i)

v . Lennep. De Roos van Dakara, 369 .
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Aan welke zijde hebt gij dit armeluis-banket ingeladen?
Aan bakboord .
- Werp het dan - zoo klonk het bevel
aan
stuurboord weder in zee.
Wat? -- riep de schipper met verontwaardiging
uit
die gansche lading in zee 1 Pas op, juffrouw, de
Voorzienigheid zou u weleens kunnen straffen, met u al
uwe rijkdommen te ontnemen, en u zoo arm te maken,
dat gij die korrels wel eigenhandig uit den bodem der
zee zoudt willen opkrabbelen om uw honger te stillen .
Loop heen, onbeschaamde gek, -- antwoordde dat
trotsche wijf -- ik arm worden, ik honger lijden ? Dat
is even onmogelijk als dat deze ring van den bodem ooit
weer in mijn bezit kan terugkomen . --- En bij dat
woord wierp zij een kostbaren ring van haar vinger in
de zee .
Maar toen eenigen tijd daarna, de keukenmeid, die
van het gansche geval niets afwist, voor de tafel der
weduwe een kabeljauw schoon maakte, vond zij in de
ingewanden den kostbaren ring, en liep zij vol verbazing naar hare meesteres om haar dien te laten zien .
De hoovaardige weduwe verbleekte van schrik, toen
die ring haar vertoond werd, en zij beefde bij het voorgevoel, dat de profetie in vervulling zou gaan .
En die ging in vervulling. De eene ramp na de
andere deed haar rijkdom versmelten, en ten laatste
liep zij in de straten rond en vroeg bedelend haar brood .
En op de plaats, waar het graan was uitgestort, vormde
zich eene bank, sedert 't Vrouwezand genaamd, die den
ingang van Stavore's haven versperde .
De trotsche vrouw was gevallen, heel de trotsche stadd
ging vervallen, en uit het geruisch van den zeewind in de
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lange korenhalmen, die daar altijd en altijd groeien op
die bank, maar geen vrucht dragen, klinkt immer door
dat ernstig woord : Trotsci heid gaat den ondergang
vooraf, en hoogmoed komt vóór den val 1).
En dit woord des Heeren heeft zich reeds zoo dikwijls vervuld, reeds voor zoo menigeen is de hoovaardigheid de voorbode of oorzaak niet alleen van schande,
maar ook van ondergang en ellende geweest, dat een
ieder het spreekwoord kent en gebruikt : Hoogmoed
komt vóór den val.
Reeds de natuurlijke gevolgen van den hoogmoed
zijn meestal van dusdanigen aard, dat de hoogmoedige,
als God hem zijn gang maar laat gaan, vanzelf tot den
val komt, evenals een huis, dat te hoog wordt opgetrokken, vanzelf instort, en evenals hij, die op hooge
stelten gevaarlijke sprongen maakt, ten laatste op den
grond tuimelt .
Wie b. v . met geringe middelen op hoogen voet wil
leven, wie aan vermaak en opschik meer besteedt dan
zijne beurs of zijn huishouden toelaat, wie om voor een
ander niet onder te doen, de tering niet naar de nering
zet, wie om zoogenaamd zijn fatsoen op te houden of
boven een ander uit te schitteren, groote rekeningen,
dus meer schulden maakt dan hij betalen kan, ---- staat
duizend angsten uit, totdat hij ten leste ondergaat in
de modder van zonde en schande
Een groot zeil oj5 een klein schz
Moet ten gronde of oj5 een klip .
En als dan zoo iemand naar den grond gaat of op de
klip wordt gesmeten, dan roept hij ach en wee, en help,
i)

Spreuk XVI, IS.
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help ! maar een ieder zegt verachtelijk : het is zijn eigen
schuld, hoe kon het ook anders : Hoogmoed komt vóór
den val !
Want dit immers leert de dagelijksche ondervinding,
dat de wereld, anders zoo toegevend, toch een afkeer
heeft van een hoogmoedig mensch : zij kan hem niet
goed zetten, en betaalt al zijn hoogmoedig streven met
spot en verachting .
Laat het maar eens gebeuren, dat iemand op buitengewone wijze den opschik bemint, zich ongemanierd
boven zijn stand verheft, door trots of verwaandheid
anderen de oogen uitsteekt of tot ergernis verstrekt,
dan wordt hij door iedereen uitgelachen en geminacht .
Door zijne meerderen, omdat hij zich aan hen gelijk
wil maken ; door zijns gelijken, omdat hij zich boven
hen wil verheffen ; door zijne minderen en dienstboden,
omdat hij hen als schijnt te verachten, en op zulk een
hoogen en bevelenden toon tot hen spreekt .
Dus maakt hij zich door zijne verwaandheid allen
tot vijand of althans maakt hij, dat zij afkeurenderwijze
over hem denken en spreken, en, al bedwingen zij
zich in zijne tegenwoordigheid, des te erger wordt hij
achter den rug over den hekel gehaald .
Hebt gij nooit in een gezelschap gezeten, terwijl een
hoogmoedige de revue passeerde ? Dan geeft zich het
overkropte gemoed lucht in allerlei onlieflijkheden aan
zijn adres, b . V . : Wat een pedant, wat een j5ronker,
wat een snoeshaan, wat een baaivanger, wat een windbuil! Oftewel : Wat een modejioj5, wat een pufferige
nuf wat een j5raalster, wat een Harlekijn! Oftewel
Kijk, kijk ! dat wil ook al den grootgin heer of de groots
dame uithangen : Muizen . . . willen onder de beftergerekend worden ! en dergelijke spotachtige uitdrukkingen
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meer, die als zoovele bevestingen zijn van de spreuk
van Salomo : Daar hoogmoed is, daar zal ook versmading zen.
Zelfs al is iemand inderdaad nog zoo aanzienlijk, rijk,
machtig, geleerd en met de uitstekendste talenten begiftigd, als hij daarmee te koop loopt, d, i, daarmee
pronkt en praalt en er zich trots op verheft, dan maakt
hij zich belachelijk en verachtelijk : men weigert hem
hoogachting en liefde, ja, geeft hem dikwijls de eer
niet, die hem toekomt, omdat men de oogen sluit voor
zijn uitstekende hoedanigheden en slechts zijn in 't oog
loopende hoovaardigheid ziet . Dus wordt de hoovaardigheid, zoodra ze bespeurd wordt, in een elk en door
een ieder onmiddellijk veracht : Hoogmoed komt 'vddr
den val.
Maar 't ergste van alles is : ook God wederstaat den
hoovaardige 1) ; Hij kan geen hoovaardig mensch dulden
Iedere hoovaardige is een gruwel voor den Heer 2) ;
en onder de zeven dingen, die God verafschuwt, wordt
de hoovaardij op de eerste plaats genoemd . 3)
Natuurlijk is er onderscheid tusschen hoovaardigheid
en hoovaardigheid, evenals er onderscheid is tusschen
stelen en stelen ; maar wanneer de mensch (die in
alles en altid afhankelfk blof t van God) in zijne hoo .
vaardigheid zóó ver gaat, dat hij evenals Lucifer van
God onafhankelijk zijn wil, of evenals de trotsche
Phariseër zich laat voorstaan, dat hij iets uit zich
zelven heeft, dat hem Gods gunsten waardig maakt,
of evenals 't eerste menschenpaar zich aan God noch
Zijn gebod stoort om zijne eerzucht en ijdelheid te
i)

Jac . IV, 6 .
Spreuk . XVI, 5 .
3) Spreuk. VI, 37 .
2)
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dan, tenzij hij zich zelven oprecht vernedere,
voldoen,
wordt hij door God vernederd en naar 't woord van
de H . Schrift met vloek beladen en in 't verderf
gestort, t)

Dit soort van hoogmoed, duivelsche of volmaakte
hoogmoed genoemd, heeft Lucifer en zijn oproerige
deelgenooten uit den hemel, en Adam en Eva uit het
paradijs verdreven ; hij heeft de spraak der geweldenaars
verward en hen over de aarde verspreid, koning
Nabuchodonozor aan een dier gelijk gemaakt, Goliath
den reus ter neêrgeveld, Achab van zijn troon beroofd,
Saul levensmoe gemaakt ; Nicanor gedood, Antiochus
levend verteerd, Senacherib weggeraapt, Pharao met
heel zijn leger in de zee verdronken, Dathan en Abiron
levend in den grond doen zinken : Hij heeft geheele
Rijken verwoest .
Zeker, soms heeft het den schijn, als sloeg God geen
acht op de hoovaardigen : alles schijnt hen te gelukken,
maar wacht slechts eenigen tijd : Gods molen maalt
langzaam maar fijn. Als de maat vol is, valt Gods
straf als een bliksemstraal uit den helderen hemel op
de hoovaardigen neer en treft hen dikwerf zóó plotseling of op zoodanig eene wijze, dat een ieder het
verband ziet tusschen de zonde en die straf .
De trotsche Jesabel stond juichend en jubelend in
hare heerlijkheid, met opgesmukt hoofd en geblanket
aangezicht voor 't geopende venster van haar paleis
naar den intocht van koning Jehu te zien, maar op
't onverwachts werd zij door haar eigen kamerdienaars naar beneden geworpen, haar misvormd lijk door
paarden vertrapt en door de honden verscheurd .
De hoogmoedige Aman werd, toen hij meende 't
i) Sir. X, i5 .
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toppunt zijner wenschen en grootheid bereikt te hebben,
van de tafel van koningin Esther naar de galg gesleept, die hij voor den jood Mardocheus had laten
oprichten .
De overmoedige Balthasar zag te midden van 't
genot en de vreugde van 't koninklijk gastmaal, een
wonderbare hand zijn doodvonnis schrijven .
De heerschzuchtige Abimelech had, om alleen koning
over Israël te zijn, zijne broeders omgebracht op een
steen, en zie, bij de belegering van Thebis werd ook
hem door een steen de schedel verpletterd en stierf
hij op 't onverwachts een schandelijken dood .
En zoo is niet alleen de gewijde, maar ook de
ongewijde geschiedenis vol van voorbeelden, waarin
Gods straffende hand den hoogmoedige zóó slaat, dat
er aan de beteekenis van die straf geen twijfel mogelijk is.
„Binnen twintig jaar - schreef Voltaire aan een
zijner vrienden - zal de Galileër (hiermede bedoelde
hij Christus) veel spuls hebben ." -- En zie ! twintijaar later, o~ den dag af, stierf Voltaire wanhopig als
een verdoemde, een priester roepende, dien zijne vrienden,
de wijsgeeren, beletten tot hem te naderen .
Ik ben rik genoeg, bedelen is niet noodig, zoo pochte
een rijkaard tot een zijner gasten, toen deze er aanmerking op maakte, dat er voor den maaltijd niet
gebeden werd ; . . . . maar zeven jaar later liep hij als
bedelaar rond en stierf bijna den hongerdood .
Q f het God blieft of niet, ik kom terug, zoo sprak
in trotschen overmoed een vrachtrijder tot een zijner
klanten, toen deze hem een tot weerziens, als 't God
belle/t / had toegeroepen, wat er eigenlijk met dien
vrachtrijder gebeurd is, wist mijn zegsman niet ; maar
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zeker is het, dat hij nooit meer is teruggekomen en
nimmermeer in 't dorp is gezien.

Zorg maar, dat God onzijdig blijft ; voor 't overige
zal ik zorgen I zoo sprak de verwaande Oostenrijksche

Veldmaarschalk Benedet, toen hem, vóór den slag van
Koniggratz in 1866, den pauselijken zegen werd aangeboden . Maar de straf bleef niet uit ; want hij, de
trotsche generaal, die immer gewoon was te zegevieren,
leed nu, tegen alle menschelijke berekening in, zulk
een schandelijke nederlaag, dat hij voor 't vervolg
zijns levens van allen verderen krijgsroem moest afzien,
en nu, eenige jaren geleden, als een vergeten man
gestorven is.
Als de geestelijken willen, dat ik biecht, dan moeten
zij mi maar nalooj5en, ik looj5 hen niet na I zoo

zwetste op den tweeden Zondag na Paschen, in de
herberg, een man, die geen Paschen gehouden had . . . .
Maandag daarop werd hij ongesteld, Dinsdag al erger
en zóó ziek, dat de pastoor werd geroepen om hem
te bedienen . De pastoor kwam in allerijl, maar toch
nog te laat, want toen hij zijn voet in de deur der
ziekekamer zette, blies op 't zelfde oogenblik de zieke
den laatsten adem uit.
Maar al zou God de hoovaardigen niet op deze
wereld straffen, des te zekerder en des te zwaarder
straft God hen in de andere wereld ; want dan zal
hen in dubbele mate vergolden worden al het leed,
dat zij anderen hebben aangedaan, en naarmate zij
zich zelve verheerlijkt hebben en weelderig waren,
zullen zij met smart vervuld worden .
Nu zegge niemand : Goddank! zoover is 't met mij nog
niet gekomen : ik ben wel wat overmoedig, wat eerzuchtig, wat ijdel en pronkziek, maar ik doe er toch geen
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doodzonde voor ; ik veracht God niet, noch de door
Hem gestelde overheid, ik bid en dank en doe overigens mijne plichten ; want wie zoo denkt of spreekt,
vergeet ten eerste, dat wie zijn hoogmoed niet bestrijdt,
niet voortdurend bestrijdt, allengs verder gaat en in
zware zonden zal gevallen zijn, vóór hij 't zelf weet ;
vergeet ten tweede, dat ook de kleine zonden van
hoovaardigheid door God tijdelijk worden gestraft, en
dat die straffen soms vreeselijk zijn .
Lot's huisvrouw, niet tellende het waarschuwend woord
des engels : zie niet om I zag overmoedig om en stierf
op staanden voet : zij werd in eene zoutzuil veranderd .
Koning Ezechias toonde in een oogenblik van ijdelheid, aan de gezanten van Babylon al zijne schatten
en rijkdommen ; maar hij werd er gevoelig voor vernederd ; want in hetzelfde uur zond God den profeet
Isaias om den koning aan te kondigen, dat al die
schatten, welke hij aan de Babyloniërs had getoond,
eens door diezelfde Babyloniërs geroofd, en alles, niets
uitgezonderd, van Jeruzalem naar Babylon zou gevoerd
worden . Gelijk het dan ook in latere jaren is geschied .
Koning David liet uit ijdelheid zijn volk tellen, en
zie ! eene pest van drie dagen viel op 't volk en
raapte 70 .000 menschen weg .
Een voorname dame had sneeuwwitte handen en
was daarop zoo machtig hoovaardig, dat zij, om deze
witheid nog meer te doen uitkomen, des zomers gewoonlijk een rijpe kers in hare hand hield, roemende,
dat in heel de wereld geene zoo zuivere en hooge
verven te vinden waren als de witheid van haar vel
en de roodheid der kers . Maar onverwacht werden hare
handen vol stinkende zweren, zoodanigerwijze, dat ze
zonder vreeselijke walging niet te aanschouwen waren .
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Daarenboven verviel zij tot zoodanige armoede, dat zij
moest gaan bedelen en de eertijds schoone, nu afzichtelijke
handen uitsteken om de aalmoezen daarmee te ontvangen .
In de Levens der Heiligen vindt men meerdere
voorbeelden van dien aard opgeteekend . De H. Edultridis
o. a . bekende in ootmoed, dat de lichaamssmarten, die
zij op 't einde kaars levens moest uitstaan, als zoovele
rechtvaardige straffen waren voor de zonden van ijdelheid, waaraan zij zich in hare jeugd had schuldig
gemaakt, en die zij tot hiertoe weinig geteld had .
En toch is het zoo goed van God gemeend, als Hij
ons die kleine zonden van hoogmoed en trots, van
eerzucht en ijdelheid op deze wereld laat uitboeten ; want
wat ons daarvoor te wachten staat in 't vagevuur, als
wij ze hier niet door nederigheid en berouw hebben
uitgeboet, is uit het geschrevene genoeg op te maken,
en zal dan natuurlijk nog pijnlijker zijn .
Dus bewijzen de straffen, die God de hoovaardij heef t
voorbehouden en welke somtijds afgrijselijk zijn, hoe
groot die ondeugd is ; en dus blijkt ook, dat zoowel in
het kleine, als in het groote, zoowel voor de menschen als
voor God, hier of hiernamaals, in tijd of eeuwigheid,
altijd, vroeg of laat vervuld wordt, wat 't spreekwoord zegt :
Hoogmoed komt vóór den val.
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moeten zonder aanstonds boos, kwaad en nijdig of
pruilerig te worden, want de plicht der gehuwden is
elkanders lasten te dragen.
Kleinigheden of zaken, die slechts een enkelen keer
gebeuren en waarvan de herhaling niet licht te
vreezen is, doen zij het best ongemerkt te laten voorbijgaan, vooral wanneer uit de houding van den
schuldige te bespeuren is, dat hij er berouw over heeft .
Dus bijv . als het gebeurt, dat de vrouw het zout in
de aardappelen vergeten heeft, of vergeten heeft een
knoop aan kaars mans jas te zetten, of geld vraagt
om wat te knopen, dan moet de man niet aanstonds
kwaadaardig worden of beginnen te vloeken, dat de
ramen er van dreunen, want dat heet geen geduld
hebben, maar dat heet zich overgeven aan kwaadaardige drift, die een hoofdbron van allerlei ongelukken
is. Omgekeerd ook, wanneer de man zich een enkelen
keer vergist en één borreltje te veel gedronken heeft,
of wat over etenstijd thuis komt, dan moet de vrouw
niet als een bezetene uitvallen en schelden, neen, maar
beiden moeten geduld hebben met elkander.
Geschiedt er iets ernstigs, waarover gij meent verplicht te zijn u ontevreden te tonnen, zoekt elkander
dan, zoo gij meent, dat dit helpen zal, door een zacht
en vriendelijk woord (zonder vitterij en bitterheid) te
verbeteren en doet het ten bekwamen tfde, dus niet
als gij gevoelt, dat gij zelf toornig of driftig zift ; zwijg
dan, en wacht zoolang .totdat de drift voorbij is, uit
vrees van iets te zeggen, dat zeer doet of ongenoegen
baren kan.
Dus ook niet als hij, dien gij berispen wilt, in drift
of dronkenschap is, want wat zal het baten zulk een
mensch te berispen?
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Dus ook niet in tegenwoordigheid van de kinderen
of dienstboden, maar tusschen vier pogen . En dan,
als gij eenmaal het uwe gezegd hebt, dan moet het
ook uit wezen. Een echte kwelduivel is die man of
vrouw, welke gedurig oude koeien uit de sloot haalt,
of daarop toespelingen maakt .
Wanneer gij van uwe berisping geen vrucht te verwachten hebt, is het 't best met christelijk geduld
alles in stilte te verdragen . Is uw hart al te vol, omdat
gij bijv, een man of eene vrouw hebt, waaraan zooveel
mankeert en zoo weinig te verbeteren valt, zoek dan
uw troost bij God, ga naar de kerk, waar Christus
woont in het H . Sacrament, en bid Hem uw echtgenoot
tot andere gedachten en anderen levenswandel te brengen, want bij God is niets onmogelijk .
Nu zal men opmerken : „Het is gemakkelijker gezegd
dan gedaan : wees geduldig. -- Dit is zoo, daarom zegt
het spreekwoord : Geduld is een bitter kruid, maar
het voegt er bij : draagt echter goede vrucht' , en dit
is ook zoo .
Geduld is een bron van verdiensten ; geduld bewaart
voor ruzie en tweedracht ; geduld baart ook dikwijls
verandering en verbetering overeenkomstig het spreekwoord : Men vangt meer vliegen met één drzq5j5el honig
dan met een vat azijn" . Dit moge o . a. blijken uit de
volgende ware geschiedenis, die ons door Alban Stolz
wordt verhaald.
Eene vrouw had een zeer lastigen man, een man,
die haar op allerlei wijze plaagde en kwelde . De vrouw
echter was en bleef zeer geduldig. In plaats van,
zooals de meeste vrouwen doen, ieder scheldwoord met
twee of drie andere te beantwoorden, bleef ze bedaard,
bad en werkte. Eens zat die man aan tafel met het
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hoofd in de handen in diepe gedachten verzonken en
wierp nu en dan een blik op zijn stille vrouw. Eindelijk zeide hij : „Hoor eens, vrouw, bij u vergeleken
ben ik een duivel ; dat kan zoo niet langer ! Of ik
breng me om, of ik verander van leven !" En dit
laatste heeft hij gedaan en leeft nu met zijne vrouw
een stil, genoeglijk en vreedzaam leven.
Zie, zoover zou het zeker niet gekomen zijn, als die
vrouw een groot woord gehad en heur man telkens den
wind van voren had gegeven . Onthoud dus dit voorbeeld
en doe ook zoo, als gij een lastigen echtgenoot of anderen
kwelgeest in uw huis hebt : laat kleine gebreken ongemerkt voorbijgaan, bij grootere of ernstige vermaan
dan in zachtheid, indien gij daar heil in ziet, gedachtig
aan het spreekwoord : men vangt meer vliegen met
één dru~~el honig dan met een val az jn . En helpt
uwe vermaning niet, pruil dan niet, verwijt dan niet,
maar blijf vriendelijk, onderworpen en geduldig en
neem tot God uw toevlucht.
Er kwam bij den H . Kerkvader Chrysostomus eens
een vrome dame raad vragen om een goed en God
gevallig werk te verrichten .
De H. Chrysotomus zeide : „Neem een arm mensch
bij u in huis en verpleeg hem om Christus' wil".
De vrome dame deed zulks en kwam na eenigen
tijd bij Chrysostomus terug, zeggende : „Ik geloof niet,
dat ik van dit werk eenige verdienste hebben zal, want
dat mensch, dat ik in huis genomen heb, is zoo lief
en goed en zacht, dat het een genoegen is haar goed
te doen ; weet gij geen verdienstelijker werk voor mij?"
„Terdege wel" sprak de Heilige, „ik zal u een
andere sturen ." En nu stuurde hij haar eene oude
vrouw te huis, zoo bitter lastig en grommig en brom-
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mig, dat het wel een gevleeschde duivel geleek.
Toen de dame dit mensch eengen tijd met liefde en
duizend goedheden had overladen, maar nog geen goed
woord, niets dan grommen en brommen voor dank
ontvangen had -- keerde zij terug naar Chrysostomus,
zeggende : „Nu heb ik een werkje, waarvoor ik van
geen mensch eengen dank krijg, maar al mijn dank
van God verwachten moet."
De toepassing van dit verhaal kunt gij zelf wel
maken. Misschien heeft God zelf aan u zulk een
kwelduivel in huis gegeven ; immers God wist, welk
karakter hij had en Hij heeft hem u toch gegeven .
Wat heeft God daarmee gewild? Hetzelfde als de
H. Chrysostomus : gij moet een Gode aangenaam werk
verrichten, leeren uw toorn onderdrukken, en liefde
uitoefenen jegens ondank . Moge ook menigmaal uw
hart bloeden of een traan uit uw oog vallen, de kroon
zal des te schooner zijn. Daarom blijf geduldig en
zachtmoedig jegens hem of haar . . . . en bederf uw
kostbaar werk niet door ongeduld, schelden of plagen .

XVI.
ORO ET LABORA : BID EN WERK.

T

en allen tijde zijn er menschen geweest en er
zijn er nog, -- vrome luiaards zou men hen
kunnen noemen, - wier vertrouwen op de Voorzienigheid zóó vast en onbepaald is, dat zij de saamge •
vouwen handen in Abrahams schoot leggen en den
ijver om te werken geheel en al overlaten aan Onze
Lieve Heertie.

Maar zoo gemakkelijk wordt het elk niet o~ zin
stoeltje thuis gebracht. Men moet zelf ook de handen
uit de mouw steken, want God wil ons gewoonlijk
helpen door ons zelven en gaf ons daartoe verstand,
wil en kracht.
Om dit te verduidelijken, verdichtte La Fontaine de
volgende fabel.
Er was eens een boer met een zwaar bevracht voertuig ergens vastgeraakt, zoodat hij noch voor- noch
achterwaarts kon . Wat te beginnen? Er was geen
mensch te beschreeuwen, die hulp kon bieden .
Na lang genoeg den moordweg, kar en paard en
zich zelven er bij verwenscht te hebben (waardoor de
kar natuurlijk geen haar breed vooruit kwam) schoot
hem eindelijk te binnen of Hercules, de om zijne
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sterkte geroemde god, hem niet een handje zou willen
helpen.
De god had de goedheid, onverwijld op eene
wolk te komen aandrijven . Maar wat deed hij?
„Vriendje", -- zoo sprak hij den boer toe, -- ,,onderzoek eens, waar de oorzaak schuilt van uw oponthoud .
Neem dien ballast klei eens van uwe wielen af, ruim
dat slijk wat weg, vat uw houweel op en verbrijzel
dien steen daar, die in den weg ligt, gooi dat spoor
daar eens dicht ! Ziezoo, zift gij klaar ? Nu eens frisch
met de zweep geklapt !"
De boer gehoorzaamde en zie, daar rolde de kar
voort, dat het een liefhebberij was om te zien .
De zedeles dezer fabel is : Helt u zelf, zoo kelt
u God, of zoo als een ander oud rijmpje zegt
Helt eerst u telven, zegt de Heer,
Ik zal u daar naar helen meer .
hetgeen ons spreekwoord weergeeft in deze woorden
Ora et labora : .Bid en werk.
Dat evenwel een mensch, ook al streeft hij naar de
volmaaktheid, in dit punt op dwaalwegen kan geraken,
wanneer hij slechts zijn eigen gedachte volgen wil,
leert de geschiedenis van den H . Joannes Kolobos of
den Dwerg, die omstreeks de vijfde eeuw leefde en
zoo genoemd werd, omdat hij naar 't lichaam zulk een
klein kereltje was.
Om afgezonderd van het gewoel dezer wereld geheel
voor God te leven, begaf Joannes zich met zijn ouderen
broeder in de woestijn, onder leiding van een bejaarden
kluizenaar. Dáár moesten zij, zooals dit onder de
kluizenaars de gewoonte was, niet alleen bidden, maar
ook werken : zij vlochten namelijk uit de bladeren van
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den palmboom allerlei mandjes en matten, die zij verkochten, en uit de opbrengst daarvan voorzagen zij in
hun levensonderhoud.
Maar toen Joannes eenigen tijd dat leven geleid had,
zeide hij op zekeren dag tot zijn broeder, dat hij leven
wilde, gelijk de engelen leven, die onrust noch arbeid
kennen en niets anders doen dan God onophoudelijk
loven en dienen .
Met dit voornemen bezield, ging Joannes diep de
woestijn in, waar zich niemand meer ophield ; maar
reeds na eenige dagen kwam hij weer terug en klopte
bij zijn broeder aan de celdeur.
Wie is daar r
vroeg deze .
Ik, Jannes.
ó
Joannes ? Joannes is geen rnensch meer : die is
een engel geworden .
Joannes ging echter voort met te kloppen en met te
verzekeren, dat hij het werkelijk was ; maar zijn broeder
liet hem den geheelen nacht kloppen en, toen hij hem
tegen den morgenstond de deur opende, zeide hij
Waartoe dient toch al dat geklop ? Als gij een
engel zift, behoeft gij niet te kloppen, dan kunt gij
zoo wel binnenkomen met gesloten deur ; maar zift
gij een mensch, dan hebt gij voedsel noodig en moet
gij er ook voor werken .
Joannes erkende zijne dwaling en vroeg vergeving,
zeggende : ,,Ik heb gedwaald, broeder, vergeef mij" .
Nog een dergelijke geschiedenis verhalen de Levens
der Oudvaders van een vreemden monnik, die een
bezoek bracht aan den H. Silvanus op den berg Sinai .
Toen hij dáár de monniken zoo druk aan den arbeid
zag, gaf hij daarover zijne afkeuring te kennen, zeggende
„Waartoe al die drukte voor vergankelijk voedsel
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Heeft Maria niet het beste deel verkoren en is Martha
niet om hare drukte door den Heer berispt geworden ?"
De I-i . Silvanus zei niets, maar gaf hem een boek
en wees hem een ledige cel ter woning aan .
Toen het des anderen daags reeds laat in den namiddag was geworden, kwam de vreemdeling van honger
zijne cel uit en vroeg aan Silvanus
Vader, eten de monniken vandaag niet?
-- Wel zeker,
zei Silvanus
dat hebben zij
al lang gedaan.
En waarom hebt gij mij dan niet geroepen?
Wel, omdat ik dacht, dat gij, die zoo geestelijk
zift, ook wel aan geestelijk voedsel alleen genoeg zoudt
hebben.
Toen daarop de vreemdeling zich gewonnen gaf en
vergeving vroeg voor zijn onbezonnen afkeuring van
den arbeid der monniken, zeide Silvanus : „Het verheugt mij, dat gij schuld bekent : het is immers
duidelijk genoeg, dat Maria niet had kunnen rusten,
als Martha niet gewerkt had" .
Zoo is het : Niets zonder arbeid ; wie niet wil werken,
dat hij ook niet ete, en wie alles van een wonder
verwacht, zal bedrogen uitkomen ; men moet God
bidden om den arbeid te zegenen, niet om den arbeid
te verrichten .
Wie dus alleen maar bidt en dan denkt : Nu zal
het werk vanzelf wel gedaan, het brood wel gebakken,
de soep wel gekookt, de akker wel gewied worden,
heeft van God geen zegen te verwachten, maar zal tot
armoe vervallen : Wenschers en wouders zfn slechte
huishouders, men moet zelf ook j5oot aan stelen, want
tot Gods hulj5 behoort arbeid .
Zal daarom het gebed van kracht zijn en voordeel
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aanbrengen, dan moet het van den arbeid vergezeld
gaan, dan moeten gebed en arbeid elkaar afwisselen
als zon en maan aan den hemel, en al zou iemand
bidden, dat hem de keel heesch, de tong droog en de
lippen zwart worden, maar daarbij de hand werkeloos
in den schoot leggen en afwachten, dat de raven hem
brood brengen, hij zal honger moeten lijden en in
lompen gaan : (dele hand, Edel gebed.
Het is waar, de joden in de woestijn werden
veertig jaar lang gevoed met het manna uit den hemel
en het water uit de rots, omdat zij in de woestijn, ook
met hard werken, niet in hun onderhoud konden voorzien ; maar in het beloofde land was dit anders . Daar
gekomen, moesten zij wederom zich zelve helpen en
door eigen arbeid zich het noodige verschaffen . Want
altijd en overal volgt God dezen regel : Zoolang zich
iemand op natuurlijke wijze helpen kan, heeft hij van
God geen wonder te verwachten, want dit zou eene
beproeving Gods en eene zonde zijn .
Dus „0ra et labora . Bid en werk''. Niet alleen
bidden, maar ook werken ; en niet alleen werken, maar
ook bidden. Bidden en werken moeten als een getrouw
echtpaar altijd vereenigd zijn, en waar één van beide
ontbreekt, wordt er tevergeefs gewerkt of gebeden,
tenzi niet de wil, maar de mogelijkheid om te werken
ontbreekt, want dan zal God den mensch, die op Hem
zijn vertrouwen stelt, toch helpen, al zou Hij daarvoor
een wonder moeten doen, zooals Hij dit reeds zoo
dikwijls gedaan heeft .
Toen Connecticut (een van de kleinere der Vereenigde Staten) door zomerhitte verschroeid, geheel
van water was verstoken, dreven de bergbewoners
hun vee naar de valleiën . Maar ook hier daalden de
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waterputten, en in hunne vrees voor volslagen gebrek,
dwongen de eigenaars de indringende vreemdelingen
naar hunne hoogten terug te keeren .
Ontmoedigd en voor den dwang geweken, waren
allen ten diepste verslagen . Maar een grijsaard, een
Christen met onwrikbaar geloof, verzamelde zijn gezin
en zijne dienstbaren, knielde met hen neer en bad God,
dat Hij Zich ontfermen mocht, opdat mensch en dier
niet van gebrek omkwamen .
Van het gebed opgestaan, ging de grijsaard nogmaals,
op zijn stok leunende, het gebergte door, en op eene
plaats, waar nooit iets bijzonders zijne aandacht getrokken had, ontdekte hij een bruinachtige, vochtige
plek. Dáár laat hij graven, en na weinige oogenblikken
springt een milde stroom opwaarts. God had hem eene
fontein doen ontdekken, die mild genoeg vloeide om
in den nood van het oogenblik te voorzien en wier
zuiver water nog heden ten dage de onvergetelijke
weldaad bij volgende geslachten in aandenken houdt .
De schrijver van de voorgaande geschiedenis verhaalt ook nog van een vrome Christin in Chicago,
mevrouw Jeanne Pithy, die weduwe was en in haar
weduwstaat broodeloos achtergelaten, terwijl zij ook
nog voor een negentigjarige, door ziekte geheel verlamde
moeder te zorgen had.
Eiken morgen bad zij bij name om het benoodigde
voor den dag, en eiken dag stond hare dienstmaagd
verbaasd, dat Gods liefdezorg haar juist het gevraagde
beschikte .
Op zekeren morgen, na het gebed, stond de dienstmaagd op en zeide : „Mevrouw, gij hebt vergeten om
steenkool te bidden, er is niets meer in huis" .
Op nieuw knielde zij neer om te bidden, beleed
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voor God den nood en, na eene ure biddeus, kwam
de dienstmaagd binnen en zeide : „Mevrouw, de steenkool is gekomen" . -- Een man, ik zou zijn naam
kunnen noemen, bekend als iemand, die nooit iets
weggaf, had in den nood dezer arme voorzien .
Dus, lieve lezer of lezeres, bevindt gij u in moeilijke
omstandigheden, bid dan en bid met een groot vertrouwen en niet als iemand, die twijfelt aan Gods
macht en liefde ; en hebt gij gebeden, zoek dan, dat is
gebruik de talenten en middelen, die God u gegeven
heeft, en gij zult vinden
Ora et Labora .
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wezenlijke verandering ondergaan heeft, leert onze eigen
ervaring, die wij uitspreken in het spreekwoord : Over
honderdjaar zin wij toch dood.
Prof. Buchnerr heeft gedurende dertig jaren (van
Y 86 i -1891) de door de nieuwsbladen gepubliceerde
berichten over honderd-jarigen, die in dien tijd releefd
hebben of nog leven, zoo volledig mogelijk verzameld,
en kwam tot het getal van 1 g i over de geheele wereld
verspreid, waaronder drie uit Nederland .
De oudste ingezetene van ons land Faas in 1897 de
heer G . A. Boomgaard te Groningen, die den 2 3 en September van dat jaar zijn logen verjaardag vierde. Zien,
hoorera en loopera kon de oude man bijna niet meer, maar de
geest was nog helder, het geheugen goed en zijn maag flink .
Mevrouw Abrahams-Wijnberg, te Kampen, bereikte
den i 2 Maart van dit jaar den zeldzaam hoogera ouderdom
van i off4 jaren . De oude dame is blind en doof en ligt steeds
te bed. Zij woont met haar bijna 77-jarige dochter.
Volgens de volkstelling van i 8 9 6 waren er in
Engeland, met Bene bevolking van minstens 25 millioen, slechts x 88 personen, die boven de 90, en i 4, die
boven de 1 vo jaren oud waren .
In Duitschland, Engeland en Nederland zijn gemiddeld
van de 1000 inwoners slechts 77 boven de 6o jaren . 1)
In België leven, volgens Oesterleis, van duizend op
denzelfden dag geboren personen, na het bereiken van
hun zestigste levensjaar, gemiddeld nog slechts zeven
mannen en elf vrouwen .
De gemiddelde levensduur stelt Oldendorff, in België
voor de mannen op 37, en voor de vrouwen op 38
jaren ; en in Nederland, op 35 voor de mannen en
r) Centrum, 4027,
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op 38 , voor de vrouwen, terwijl de waarschijnlijke
levensduur in het geheel voor de mannen op 3 5--40
en voor de vrouwen op 38-42 jaren berekend
wordt. Dus winnen, volgens deze en andere opgaven,
de vrouwen het van de mannen in levensduur .
Tissot zoekt, niet zeer galant, de oorzaak daarvan in
de groote radheid der tong van het vrouwelijk geslacht,
en beweert in allen ernst, dat het vele spreken der
dochteren Eva's als een gezonde lichaamsoefening moet
beschouwd worden, die den bloedsomloop bevordert,
zonder de organen al te zeer te vermoeien . 1)
In werkelijkheid echter liggen de oorzaken van
dit verschil in levensduur veel meer voor de hand.
De vrouw immers heeft, over 't algemeen, veel rustiger
leven, minder zorgen, hartstochten en arbeid dan de
man, die bovendien nog in de uitoefening van zijn
beroep niet zelden aan vele ziekmakende omstandigheden en aan de grootste gevaren is blootgesteld .
Ook behoeft de vrouw -- en dat telt mede - geen
deel te nemen aan den oorlog (althans aan geen
buitenlandschee oorlog), waarin niet zelden mannen
bij duizenden worden weggemaaid, terwijl van hen, die het
er levend afbrengen, toch nog zoovelen kort daarna aan
de bekomen wonden en doorgestane vermoeienissen
bezwijken, of levenslang eene ziekelijkheid met zich in
het lichaam ronddragen, die hun leven verbittert en hen
veel vroeger ten grave sleept dan anders zou geschied zijn .
Zoo heeft de Fransch-Duitsche oorlog van 187o-'7 i,
naar een matige berekenig, aan een der strijdende
partijen, aan de Franschen, een verlies gekost van
723 .556 mannen .
Bij menigen veldtocht zag men twee- en driemaal
i) Bi chner, 65,
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meer soldaten op het ziekbed sterven dan aan bekomen
wonden bezwijken .
In den Krim-oorlog hadden de westelijke Mogendheden 428 .000 man in het veld ; van dezen werden
362 .000 ziek en 69.200 van hen stierven, terwijl slechts
6.200 aan hunne kwetsuren bezweken .
Werd in het
veertigste
gevecht elke
man gedood, door ziekte stierf
elke zesde man.
Van de 200.000 Duitschers, die den ijzeren gordel
om Metz trokken, waren gedurende de insluiting
130.000 onder geneeskundige behandeling, en onder de
295 .000 zieken, die van Duitsche zijde in den FranschDuitschen oorlog in het veldhospitaal kwamen, (de
staats-reserve-lazeretten namen, met inbegrip van de
krijgsgevangenen 8 i 2 .000 man op) waren slechts
88.oou gewonden.
De ,,Daily Telegraph" heeft het aantal in Zuid-Afrika
gesneuvelde Engelschen in den loop van den twee en
een half jarigen oorlog becijferd op 22 .062, waarvan
1055 officieren . Het geheele verliescijfer, (waarbij
inbegrepen de 70.942 als invaliden naar huis terug
gezonden mannen) zou 95 .679 bedragen.
Dat dus de gemiddelde levensduur voor de vrouwen
iets gunstiger is dan voor de mannen, laat zich begrijpen . Intusschen, het is voor beiden niet veel, en
dus even begrijpelijk, dat een honderdjarige een interessant voorwerp is, en men zich nu en vroeger reeds
verscheiden malen de vraag heeft gesteld, hoe men
het moet aanleggen om een Macrobiet te worden .
De heer van den Eijden, een Antwerpenaar en
candidaat-Macrobiet (want hij is reeds mooi over de
tachtig) beantwoordt deze vraag op zijne wijze in een
boekje over personen van zeldzaam hoogen leeftijd .
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Volgens hem, -- zoo schrijft de N. Gr. Crt. behoeft
men niet volkomen gezond te zijn, om een ?'Macrobiet
te worden, zoodat het schijnt, dat het spreekwoord
gelijk heeft : Krakende wagens duren het langst of
De hen leeft nog, al heeft ze de pik.
Adèle Lambotte stierf te Luik in den ouderdom van
101 jaren .
Zij was nauwelijks een meter groot en had
altijd op krukken geloopen .
In 1774 was zekere juffrouw Thierrée te Chateaudun
veertig jaar . Zij was zwak en ziek. Zij nam eene
lijfrente en stierf 105 jaar oud, na de heerera, die haar
de lijfrente moesten betalen, nagenoeg geruïneerd te
hebben .
De maarschalk d' Estrés werd op 82 jarigen leeftijd
van den steen geopereerd . Het was een moeilijke
operatie, maar hij kwam haar te boven en werd
102 jaar .
Fontenelle was altijd ziekelijk en stierf op zijn honderdste jaar, en een Zweedsch soldaat, Olaf Erkson, die
zóó gewond was, dat hij een menschelijke schuimspaan
geleek, leefde niettemin 104 jaren .
De weduwe Sauter, te Nancy, had, naar zij en iedereen
beweerde, een ernstige longaandoening en lag jaren te
bed . Maar zij werd i oa jaren .
Men zou, dit lezende en volkomen gezond zijnde,
wanhopen eens een Macrobe te worden . De gezondheid
doet het hem blijkbaar niet. 1)
De lieve lezer of lezeres zal echter wel opmerken,
dat dit antwoord eigenlijk geen antwoord is, daar het
geen enkel middel aan de hand doet om oud te worden
maar slechts eenige " uitzonderingen mededeelt, Boveni) De Maasbode, 5947 .
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dien, indien men zoo oud moet worden, terwijl men
altijd ziek of vol pijn is of te bed moet liggen, dan
mag men liever dood zijn, naar het woord van den
wijzen zoon van Sirach : De dood is beter dan een
bitter leven ; en de eeuwige rust beter dan een voort. 1}
durende ziekelijkheid
Dus blijft de vraag open naar een middel om ge .
zond en blij te leven en oud te worden .
Een bekend scheikundige, Nathaniel Wels, die, na
den leeftijd van ion jaren bereikt te hebben, te Washington overleed, verzekerde, dat het middel om lang
te leven drievoudig is : een goed humeur, goede eetlust
en alle dagen een bad.
Het is ongetwijfeld waar, dat vroolijkheid en opgeruimdheid het leven verlengen, overeenkomstig het
spreekwoord : Geen heilzamer kruid dan vrool~kheid,
en waarheid is het ook, dat een goede eetlust den
mensch in het leven houdt, overeenkomstig dat andere
spreekwoord.: Wie het langst eet, het langst zal leven ;
maar dat baden zonder einde 2
Zie, zindelijkheid is voorzeker goed en gezond, en ze
past ook voor het menschelijk lichaam, dat een tempel
van den H. Geest moet zijn .
Ook is het zeker, dat in vele huizen volwassenen
en kinderen ziek en zwak worden, omdat de huisvrouw
daarvoor zorgt, dat huid en haar, kleederen en beddegoed, tafels en stoelen, vloer en muren voorbeelden
van onzindelijkheid zijn .
Menige ziekte heeft een goeden of slechten afloop,
naar gelang de zieke zindelijk gehouden wordt, of de kamer
en de lucht, het bed en linnengoed verwaarloosd worden .
1)

Ecc]i,

xxx,

1 7.
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Men kan evenwel ook overdrijven, evenals dit in
sommige huizen geschiedt, waar de dienstboden tot
middernacht moeten boenen, poetsen, wrijven en stoffen,
en nooit gedaan hebben ; en zoo, dunkt mij, is de raad
van dien mijnheer den scheikundige : alle dagen een bad,
wel niet vrij van overdrijving .
De mensch behoeft , voor zijne gezondheid niet alle
dagen met geheel zijn lichaam in het water te plassen
en zijn huid te poetsen, als ware hij een eend of
kikvorsch .
Althans, ik heb nog nimmer gemerkt, dat menschen,
die zich eiken dag baadden, ouder geworden zijn dan
anderen, die, zooals de overgroote meerderheid van het
menschdom, daarvoor geen lust, geen tijd of geen gelegenheid hadden . Menige bader heeft al zeer jeugdig
zijne ma fes gerold, terwijl daarentegen zoo menigeen,
die nog nooit heeft gebaad, gezond geleefd heeft en zeer oud
geworden is . Dat baden doet het hem blijkbaar niet .
Volgens een sprookje, dat onder de Turken opgeld
doet, zou iedereen het in zijne macht hebben, om lang
te leven en oud te worden . God namelijk zou voor
ieder mensch, bij diens geboorte, een bepaalde hoeveelheid spijs en drank bestemd hebben : heeft de mensch
dien voorraad opgeteerd, dan krijgt hij niets meer en
moet sterven. Wie dus zuinig met zijn voorraad is,
leeft lang ; wie er roekeloos mede omspringt, leeft kort .
Dat de matigheid, door dit sprookje aanbevolen, van
groot gewicht is voor een gezond en een lang leven,
leert de ondervinding en wordt uitgedrukt in het spreekwoord : Men moet voor zone gezondheid meer laten
dan doen .
Inderdaad, aan 't vasten zijn nog weinig menschen
gestorven. De kluizenaars van Egypte aten maar
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weinig en zeer eenvoudigen kost, en toch werden velen
hun ner over de honderd jaren oud ; en de Trappisten,
die, bij hard werken, zeer streng vasten en het geheele
jaar geen vleesch gebruiken, zijn maar zelden ziek .
Toen, vóór eenige jaren, in de omstreken van het
Trappistenklooster te Ome, de menschen door de cholera, keelontsteking en ronden loop bij honderden werden
weggemaaid, werd in het klooster zelf niemand door
een dezer ziekten aangetast .
Jaren geleden kwam soms een stokoud man bij mij
eene aalmoes vragen . Hij vertelde mij, dat in zijne
gemeente geen enkele meer leefde, die met hem in
hetzelfde jaar geboren was . Hij had van jongs af
armoedig moeten leven ; de anderen, die beter gegeten
en gedronken hadden, waren veel eer met hunne
levenstaak klaar geweest.
Ook is het mij in de levens der Heiligen steeds opgevallen, dat juist zij, die streng gevast hebben, die
niet veel meer dan brood en water of eenmaal daags
hunne nooddruft namen, dikwijls 8o, 90, zoo of nog
meer jaren oud geworden zijn. I)
Toen zich voorheen eens een geneesheer in eene
plaats wilde vestigen, informeerde hij eerst, welke
levenswijze daar geleid werd .
Wij eten alleen dan -- luidde het antwoord
als
wij honger hebben, en drinken alleen dan, als wij dorst
hebben, en wij staan op en gaan ter ruste met de zon.
-- Dan heb ik hier niets te doen -- zeide de dokter
en ging heen, om elders zijn fortuin te zoeken .
Een reeds oud geworden spreekwoord zegt, dat de
avondmaaltijd drie vierden van de menschen vermoordt,
r) Stolz' Kal. 1873, S . 1 5 .
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die door het middagmaal al ongemerkt ongesteld
werden .
Wie derhalve matig leeft, onderhoudt zijn leven op
de beste wijze, gelijk dit ook het spreekwoord zegt
Kleedt u warm, eet sober, drinkt redelijk, en giy zult
lang leven .
Het allervoornaamste middel echter, een middel, dat
niet alleen voor 't lichaam, maar ook voor de ziel goed
is, geeft prof . Hufeland in zijn beroemd werk over een
lang leven, waarin hij schrijft : de godsdienst helpt tot
een lang leven ; gelijk dit ook in een ander werk, geen
geneeskundig werk, maar in de H. Schrift te lezen
staat : De godsvrucht is voor alles goed .
Dat de godsvrucht in het bijzonder ook voor de gezondheid en een lang en blij leven goed is, is duidelijk
genoeg voor een ieder, die weet, hoe in het algemeen
een weeke en zinnelijke levenswijze en hoe vooral de
zondige hartstochten de levenskracht van den mensch
spoedig verzwakken en uitputten .
Wat heeft b.v . de zonde tegen het zesde gebod al
geen levens verwoest ! De H. Remigius zegt, dat de
meesten van hen, die in de hel zich bevinden, zijn verdoemd
wegens ontucht, en zoo kan men ook zeggen, dat geen
soort van zonden zooveelmenschen van de gezondheid
en het leven berooft als deze ondeugd .
Wat hebben de haat en de nijd al geen menschen
het leven verpletterd en verkort ! De H. Schrift noemt
den nijd een bederf der beenderen, en de H . Gregorius
zegt : De nijdigaard is zin eiboen beul.
Wat ontelbare menschen hebben alreeds door de
zonden van onmatigheid en dronkenschap de gezondheid en het leven verspild, gelijk dit ook Salomon zegt

De keel doodt er meer dan het zwaard.
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Menigeen heeft een beroerte gekregen, omdat hij
zijne drift niet wist te bedwingen of ging van verdriet
en gekrenkte eerzucht ten gronde, omdat hij was
achteruitgezet, voorbijgegaan of beleedigd.
En wat richten nog zoovele andere zonden en hartstochten geen onheil aan, zooals daar zijn : de hoogmoed,
de hebzucht, de gierigheid, de ijverzucht, de pronkerij,
twist, teleurgestelde liefde, enz .
Ja, ware er meer godsvrucht in de wereld, dan zouden er heel wat minder ziekten heerschee, heel wat
menschen langer leven en oud worden, en van een
plotselingen dood zou men ook zooveel niet hoorera .
De ondervinding van Tederen dag bevestigt het woord
van den beroemden professor Hufeland : De godsdienst
helj5t tot een lang leven.
Zeker, men kan ook ziek worden en vroeg sterven,
al leeft men nog zoo godsdienstig ; maar als men na
een godvruchtig leven ziek wordt, heeft men den christelijken troost, dat het Gods wil is ; en als men na een
godsdienstig leven vroeg sterft, dan sterft men toch
oud, want hij heeft lang geleefd, die deugdzaam geleefd heeft. Immers „hetgeen den ouderdom eerbiedwaardig maakt, is niet een lang leven of een groot
getal van jaren, maar de wijsheid dient den mensch
voor grijze haren en een onbesmet leven voor hoogera
ouderdom ." t,
Hoe men het dus wende of keere : De godsdienst
helpt tot een lang leven, of, zooals de H . Schrift zegt
De godsvrucht is voor alles goed.
Intusschen, die lang leeft, zal oud worden, zegt het
spreekwoord, en hoe ouder, zoo dichter bij den dood,
r) Sap, IV, 8 .
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en daar nu honderd jaar oud te worden wel voor den
grootsten levensduur eens menschen gelden mag, zegt
men van zich zelven, als men aan een groot levensgevaar ontsnapt is : Ik was wel honderd jaar oud, en van
eene zaak, die in gevaar van breken was : Dat was
haast honderd jaar oud .
Ieder weet, hoe de oude heer Saturnus (in de fabelleer de god des tijds) de manie had, om, evenals
sommige varkens nog wel doen, zijn eigen jonkjes op
te peuzelen. 't Is in die aangename bezigheid, dat hij
ons te Amsterdam op de Prinsengracht, bij de Raamstraat, op een gevelsteen wordt voorgesteld .
Op den Haarlemmerdijk doet hij zich deftiger voor,
namelijk als de Tijd, en wel bij een horlogemaker, waar
hij met zijn vinger het uur aanwijst met de vermaning
Ziedaar, het uur nadert, waaroj g j moet sterven,
Wacht u voor zonde, dan zult gij heil verwerven . T)
I) De Uithangteekens, I, 317 .
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